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 Datum: 15. 10. 2013 
 Št.: 320/02-dso 
  (priloga) 
 
 

Opis novosti v programski opremi COBISS3, V5.3-00 

Segment COBISS3/Zaloga 
 
 
V segmentu COBISS3/Zaloga smo v verzijo 5.3-00 vključili naslednje dopolnitve: 
 
 
1. Urejanje lokalnih podatkov v bibliografskih zapisih 
  

Uporabnikom, ki imajo pooblastilo KAT_610 – vzdrževanje lokalnih podatkov, je 
omogočeno tudi urejanje vsebine podpolj 330z, 330a in 539a. 

 

2. Kopiranje podatkov o zalogi (v druga polja ali iz drugega polja) 
  

Če je enota, v katero želimo kopirati podatke cele signature (d), podlokacije (d\l), tekoče 
številke (d\n), oznake dela (d\x), številke izposoje (9), statusa (q) ali številčenja (m), 
evidentirana za izposojo, se podatki ne prenesejo. 

 

3. Prikaz seznama knjižnic 
  

Spremenjeno je poimenovanje metode in dopolnjen opis postopka, s katerim lahko 
pogledamo, v katerih lokalnih bazah podatkov obstaja bibliografski zapis in kakšno je 
stanje podatkov o zalogi po knjižnicah. 

 

4. Prikaz cene za izvode iz kombiniranih naročil 
  

Za izvode iz kombiniranega naročila, kjer je med podatki o ceni za komentarjem CS in 
ločilom \ vpisan ID polja, se v izpisih Z-SEZ-01, Z-SEZ-02, Z-PL-B01 in Z-PL-B02 
podatek ID polja pretvori v inventarno številko polja 996/997, kjer je podana skupna 
cena. 
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5. Priprava statistik za potrebe šolskih knjižnic 
  

Izpise Z-STA-21, Z-STA-22 in Z-STA-23 lahko omejimo na določeno podlokacijo v 
signaturi, ki jo izberemo pri "Podlokacija (d\l)". 

 

6. Statistika prirasta slovenskih in tujih publikacij 
  

Pripravljen je novi izpis Z-STA-06: Prirast slovenskih in tujih publikacij, v katerem se 
izpišejo podatki o knjižničnem gradivu, ki je izšlo ali je bilo izdelano v matični državi, in 
gradivu, ki je bilo izdelano zunaj matične države.  

 

7. Dopolnjeni postopki za izvajanje inventure 
  

Omogočeno je urejanje odčitkov po internih oznakah, formatu v signaturi in vrstilcu 
UDK v prostem pristopu. Dodani so trije novi izpisi s podatki o gradivu, ki je bilo 
odčitano in ima med podatki o zalogi vrednosti teh elementov drugačne, kot smo jih 
določili pri popisu. Nove možnosti bodo na voljo v novih okoljih za izvajanje inventure. 

 
 
Pripravila: 

Renata Habjanič 
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Programska oprema COBISS3, V5.3-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Izposoja 
 
 
V segmentu COBISS3/Izposoja smo v verzijo 5.3-00 vključili naslednje spremembe in 
novosti:  
 
 
1. Povezava segmenta COBISS3/Izposoja s segmentom COBISS3/Medknjižnična 

izposoja (če knjižnica uporablja segment COBISS3/Medknjižnična izposoja): 
 
Član 

 
Odslej lahko član, ki smo ga vpisali v segmentu COBISS3/Izposoja, nastopa kot naročnik 
gradiva  medknjižnični izposoji. Med metodami pri izbranem članu so tudi metode za 
izvedbo postopkov v medknjižnični izposoji:  

• Vpiši zahtevek za MI (MI) 
• Pripravi obvestilo za naročnika (MI) 
• Vpiši vračilo gradiva naročnika (MI) 
• Natisni nalepko z naslovom člana 

 

V brskalniku se za člana izpišejo tudi atributi v zvezi z medknjižnično izposojo: 

• Število enot za naročanje (MI) 

• Število naročenih enot (MI) 

• Število prejetih enot (MI) 

• Število izposojenih enot (MI) 

• Število vseh zahtevkov za MI (MI) 
 

Postopki v zvezi z medknjižnično izposojo so opisani v priročniku 
COBISS3/Medknjižnična izposoja. 
V urejevalniku Član je pri določitvi uporabe poštnega naslova v šifrantu možno izbrati 
tudi naslednje nove vrednosti: 

• dobavnica (MI),  
• zavrnitev zahtevka za MI 
• račun (MI) 
• vračilo gradiva (MI) 
• prispelo gradivo (MI) 

 

Ta podatek se upošteva pri pripravi dokumentov (npr. dobavnice) v medknjižnični 
izposoji. Če ta vrednost ni določena pri nobenem naslovu, se pri pripravi dokumenta 
upoštevajo podatki v naslednjem vrstnem redu: stalni naslov, začasni naslov, naslov v 
službi, naslov skrbnika/pôroka, naslov skrbnika/pôroka in stalni naslov, začasni naslov 
skrbnika/pôroka, naslov v tujini. 
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Gradivo domače knjižnice 
 

V seznamu evidentiranega gradiva v oknu Gradivo domače knjižnice je vidno tudi 
gradivo, ki smo ga rezervirali ali izposodili članu po medknjižnični izposoji. Gradivo, ki 
je rezervirano za medknjižnično izposojo, ima lahko status  o – rezerviran prost izvod, w – 
čaka na polici (rezervacija) ali r – rezervirano neprosto gradivo. Gradivo, ki je 
izposojeno po medknjižnični izposoji, pa ima status m – izposojeno po MI. Za gradivo, ki 
je bilo rezervirano ali izposojeno po medknjižnični izposoji, v oknu Gradivo domače 
knjižnice ni možno podaljšati roka izposoje, spremeniti datuma poteka veljavnosti, 
evidentirati vračila ali zbrisati rezervacije. Te postopke je treba izvesti v medknjižnični 
izposoji. 
 
Katalog in Vpogled v stanje gradiva 

 
Če za monografsko publikacijo obstaja seznam rezervacij za medknjižnično izposojo, se v 
oknu Katalog v drugi vrstici pri vseh izvodih v prvem stolpcu izpiše še podatek o tem, na 
katerem mestu v seznamu rezervacij za to gradivo je prva rezervacija za medknjižnično 
izposojo (npr. Mesto 1. rezervacije za MI: 3). Pri serijskih publikacijah se podatek o 
rezervaciji za medknjižnično izposojo izpiše pri posameznih zvezkih v okviru letnika. 

Po kliku na gumb Preglej se odpre okno Vpogled v stanje gradiva, kjer se, če je gradivo 
rezervirano za medknjižnično izposojo ali izposojeno po medknjižnični izposoji, izpišejo 
podatki: inventarna številka, datum evidentiranja izposoje ali rezervacije, datum poteka 
roka izposoje ali rezervacije, podatki o članu ali partnerju, ki ima gradivo izposojeno ali 
rezervirano, številka zahtevka za MI itd. 

V seznamu rezervacij neprostega gradiva se izpišejo tudi rezervacije za medknjižnično 
izposojo. Izpiše se datum rezervacije, podatki o članu ali partnerju, za katerega je gradivo 
rezervirano, ter številka zahtevka za MI. V knjižnicah z oddelki se izpiše še podatek, v 
katerem oddelku je rezervacija evidentirana. 

 
Zadolžnica 
 
V seznamu evidentiranega gradiva pri članu se izpišejo tudi podatki o gradivu, ki ga je 
član naročil po medknjižnični izposoji. Podatki se izpišejo v ločenih tabelah: Izposojeno 
gradivo po MI in Rezervirano gradivo za MI. 

 
Obdelava rezervacij 
 
V seznamu rezervacij (novoprispelih ali dnevnih), ki ga pripravimo v razredu Neprosto 
gradivo z metodo Razred / Obdelaj rezervacije, so vključene tudi rezervacije za 
medknjižnično izposojo. Rezervacije za medknjižnično izposojo se izpišejo v ločenih 
tabelah: Seznam rezerviranega prostega gradiva za MI in Seznam rezerviranega 
neprostega gradiva za MI. 
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Priprava rezerviranega gradiva za prevzem 
 
V razredu Neprosto gradivo lahko z metodo Razred / Pripravi rezervirano gradivo za 
prevzem, označimo, da je prosto gradivo, ki je bilo rezervirano za medknjižnično 
izposojo, dejansko pripravljeno za izposojo naročniku. Na listku s podatki o rezervaciji se 
izpiše poleg drugih podatkov tudi številka zahtevka za MI. 

  
Paketno brisanje poteklih rezervacij 
 
Ob paketnem brisanju poteklih rezervacij z metodo Briši potekle rezervacije v razredu 
Neprosto gradivo, se rezervacije za medknjižnično izposojo ne zbrišejo. 

 
Vrnjeno gradivo domače knjižnice 
 
Ob evidentiranju vračila gradiva v medknjižnični izposoji se doslej izposojeno gradivo pri 
naročniku izbriše iz seznama evidentiranega gradiva domače knjižnice in se uvrsti v 
seznam vrnjenega gradiva domače knjižnice. Seznam lahko pogledamo, če med objekti, ki 
so povezani z naročnikom, odpremo mapo Vrnjeno gradivo domače knjižnice (v 
seznamu so vidne samo enote gradiva, ki jih je naročnik nazadnje vrnil v istem dnevu). 

 
Iskanje rezerviranega/izposojenega gradiva za medknjižnično izposojo v razredu 
Neprosto gradivo 

 
Gradivo, ki je rezervirano za medknjižnično izposojo, lahko poiščemo v razredu 
Neprosto gradivo. V iskalniku Iskanje – Neprosto gradivo pri "Rezervirano za MI" 
označimo potrditveno polje Da in sprožimo iskanje. Rezultat iskanja je gradivo domače 
knjižnice, ki smo ga rezervirali za medknjižnično izposojo (gradivo s statusom o – 
rezerviran prost izvod, r – rezervirano neprosto gradivo in w – čaka na polici 
(rezervacija)).  
V tem istem iskalniku lahko poiščemo tudi rezervirano gradivo za medknjižnično 
izposojo, ki je pripravljeno za prevzem. Pri "Status v izposoji" izberemo iz šifranta 
vrednost w – čaka na polici (rezervacija), pri "Rezervirano za MI" pa označimo 
potrditveno polje Da in sprožimo iskanje. Rezultat iskanja je gradivo domače knjižnice, 
ki smo ga rezervirali za medknjižnično izposojo in je pripravljeno, da ga prevzamemo in 
dobavimo  naročniku. 
Če želimo poiskati vse gradivo domače knjižnice, ki smo ga rezervirali za medknjižnično 
izposojo ali ga izposodili po medknjižnični izposoji, v iskalniku Iskanje – Neprosto 
gradivo pri "Rezervirano/izposojeno po MI" označimo potrditveno polje Da in sprožimo 
iskanje. 

Če v iskalniku Iskanje – Neprosto gradivo pri "Vrnjeno gradivo" in 
"Rezervirano/izposojeno po MI" označimo potrditveno polje Da, lahko poiščemo 
gradivo, ki je bilo nazadnje vrnjeno. Podatki o vrnjenem gradivu ostanejo shranjeni, 
dokler naročnik naslednjič (ne isti dan!) ne vrne drugega gradiva. 
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2. Paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih 
 

Odslej je možno paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih. Pri posamičnem brisanju 
neaktivnih članov je ugotavljanje neaktivnosti namreč prepuščeno knjižničarju, paketno 
brisanje pa se izvaja na osnovi programskega algoritma, ki določa, kateri člani 
izpolnjujejo pogoje za izbris iz evidence v knjižnici. Na voljo sta dva postopka:  

• paketno brisanje podatkov o vseh neaktivnih članih z metodo Paketno brisanje 
vseh neaktivnih članov v razredu Član 

• paketno brisanje podatkov o določenih neaktivnih članih z metodo Paketno 
brisanje izbranih neaktivnih članov v razredu Član 

 

Ob paketnem brisanju podatkov o vseh neaktivnih članih so zbrisani vsi tisti člani, ki 
hkrati izpolnjujejo tri pogoje:  

• član ni obiskal knjižnice več kot eno leto 
• član nima obveznosti do knjižnice (evidentiranega gradiva, neporavnanih terjatev, 

opomb) 
• članu je članstvo poteklo pred enim letom ali več 

 

Pri brisanju so izvzeti člani, pri katerih ni podatka o veljavnosti članstva in člani, ki niso 
fizične osebe (kategorija 124 – organizacijske enote ustanove, 125 – pravne osebe – zun. 
ustanove  in 126 – enote za medoddelčno izposojo). 

Paketno brisanje podatkov o vseh neaktivnih članih je v skladu s 15. členom Zakona o 
knjižničarstvu ZKnj-1 (Ur. l. RS, 87/2001) in 21. členom Zakona o varstvu osebnih 
podatkov ZVOP-1 (Ur. l. RS 86/2004) in s tolmačenjem informacijske pooblaščenke v 
objavi ZBDS (23. 10. 2007). 

Za lažji prehod na sprotno dnevno brisanje podatkov o vseh neaktivnih članih in za 
brisanje podatkov o  neaktivnih članih, pri katerih ni podatka o veljavnosti članstva, je na 
voljo postopek paketnega brisanja podatkov o izbranih članih. Ob paketnem brisanju 
podatkov o izbranih neaktivnih članih so zbrisani tisti člani, ki smo jih pred brisanjem 
izbrali v iskalniku in hkrati izpolnjujejo tri pogoje: 

• član ni obiskal knjižnice dalj časa, kot pa je izbrano število let (najmanj dve leti) 
• član nima obveznosti do knjižnice (evidentiranega gradiva, neporavnanih terjatev, 

opomb) 
• članu je članstvo poteklo ali pa ni podatka o poteku veljavnosti članstva 

 
Po sprožitvi postopka paketnega brisanja neaktivnih članov se najprej pripravita dva 
kontrolna seznama: 

• seznam članov, ki ne bodo zbrisani zaradi neporavnanih obveznosti do knjižnice 
(evidentirano gradivo, neporavnane terjatve) oziroma zaradi vpisane opombe 

• seznam članov, ki bodo zbrisani 
 

Pripravljena kontrolna seznama je priporočljivo pregledati in se šele nato odločiti, ali 
bomo s postopkom brisanja nadaljevali ali pa bomo pred tem še uredili podatke o članih 
(npr. brisali zastarele neporavnane terjatve, opombe …).  

Za paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih potrebujemo pooblastilo I_PBC –  
paketno brisanje neaktivnih članov. 



7 

3. Rezervacija gradiva za uporabo v čitalnici 
 

Odslej je možna rezervacija gradiva za uporabo v čitalnici. Na zahtevo člana želeno 
gradivo rezerviramo za uporabo v čitalnici za določeno obdobje. To obdobje določimo v 
tabeli časovnih parametrov v zadnjem stolpcu (parameter "čit."). Preden rezerviramo 
gradivo, moramo izbrati člana, v oknu Gradivo domače knjižnice nato odpreti okno 
Katalog ter v katalogu poiskati in izbrati gradivo za rezervacijo v čitalnici. Izbrano 
gradivo rezerviramo za čitalnico tako, da označimo izbirni gumb V čitalnico in kliknemo 
gumb Rezerviraj. Rezervirano gradivo se doda na konec seznama evidentiranega gradiva 
pri članu  s statusom U – rezervirano v čitalnici. To pomeni, da je gradivo v čitalnici, 
vendar do nadaljnjega čaka člana na posebnem mestu (na polici, v omari ipd.) in ni 
dostopno drugim članom. Gradivo si lahko član v tem določenem obdobju večkrat 
izposodi v čitalnico in ga nato vrne na posebno mesto, kjer spet čaka nanj. 

 
4. Možnost vpisa podatkov o šolanju iz sistema eVŠ 
 

V sistemu COBISS.SI prehajamo na uporabo podatkov iz sistema eVŠ (Evidenčni in 
analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji). Prehod je potreben 
zaradi možnosti programskega ažuriranja podatkov o študentih na osnovi posredovanih 
podatkov iz vpisnih služb univerz, ki ga  trenutno izvajamo za knjižnice, ki uporabljajo 
programsko opremo COBISS2/Izposoja, v prihodnosti pa bo to omogočala tudi 
programska oprema COBISS3/Izposoja. 

Za knjižnice v okviru ustanov eVŠ so v urejevalniku Član dodani atributi za vnos 
naslednjih podatkov po šifrantih eVŠ: 

• visokošolski zavod v eVŠ 
• študijski program eVŠ 
• način študija 
• študijski program eVŠ – B 

 

Okno za vnos novih atributov se odpre po kliku na gumb eVŠ. Gumb je trenutno viden v 
urejevalniku Član samo v knjižnicah v okviru ustanov eVŠ, na zahtevo pa ga je s 
posebnim parametrom možno dodati tudi za druge knjižnice.  

 
5. Vnos cene ob ročnem evidentiranju terjatev 
 

Odslej je možno v ceniku vpisati storitev ali terjatev, ne da bi določili ceno na enoto. To 
nam omogoča, da lahko ceno poljubno določimo ob ročnem evidentiranju terjatve. Če 
želimo evidentirati terjatve programsko, je ceno na enoto smiselno določiti. 

 

6. Dopolnitev izpisa I-G-02: Najbolj iskano gradivo 
 
Pri pripravi izpisa je možno izbrati vrsto gradiva in s tem omejiti seznam najbolj iskanega 
gradiva samo na izbrano vrsto.  

 

Pripravila: 

Mira Folnovič 
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Programska oprema COBISS3, V5.3-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja 
 
 
V segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja smo v verzijo 5.3-00 vključili naslednje 
dopolnitve (veljajo samo, če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja): 
 
 
1. Izvajanje postopkov medknjižnične izposoje v knjižnicah z oddelki  
  

Če ima knjižnica oddelke, lahko vse postopke v medknjižnični izposoji (obdelava prejetih 
zahtevkov za MI, naročanje gradiva itd.) izvajamo, če smo prijavljeni v oddelek, ki izvaja 
medknjižnično izposojo (t. i. oddelek za MI), ali v kateri koli drugi oddelek. 

 

2. Vzdrževanje podatkov o članih  
 

Če imamo pooblastilo I_OSN – vpis članov in sprememba njihovih podatkov ter izvedba 
postopkov v izposoji, lahko v okolju COBISS3 odslej podatke o članih, ki se pojavljajo 
kot naročniki gradiva v medknjižnični izposoji, ne le pregledujemo in uporabimo, ampak 
tudi vnašamo in spreminjamo. Vzdrževanje podatkov o članih je opisano v priročniku 
COBISS3/Izposoja, v pogl. 3. 
Dopolnjene metode in izpisi pri članu so vključene v opis novosti v segmentu 
COBISS3/Izposoja.  

 

3. Vzdrževanje cenika  
 

Za vzdrževanje cenika potrebujemo pooblastilo BP_CEN – vzdrževanje cenika, v cenik pa 
lahko razen cen storitev medknjižnične izposoje vnašamo tudi postavke za druge storitve, 
ki jih knjižnica zaračunava svojim uporabnikom (članarina, zamudnina, stroški 
opominov, stroški za poškodovano ali izgubljeno gradivo itd.). 

 

4. Katalog 
 

V oknu Katalog lahko dobimo informacijo o tem, kdo si je določeno gradivo izposodil ali 
rezerviral. Po kliku na gumb Preglej se odpre okno Vpogled v stanje gradiva, kjer se 
najprej izpišejo osnovni podatki o gradivu, nato pa še podatki o izposoji ali rezervaciji: 
inventarna številka, datum evidentiranja izposoje ali rezervacije, datum poteka roka 
izposoje ali rezervacije, podatki o članu ali partnerju, ki ima gradivo izposojeno ali 
rezervirano, številka zahtevka za MI (če je gradivo rezervirano za medknjižnično izposojo 
ali izposojeno po medknjižnični izposoji) itd. 

Če obstaja, se izpiše tudi seznam rezervacij neprostega gradiva. V tem seznamu se 
izpišejo datum rezervacije, podatki o članu ali partnerju, za katerega je gradivo 
rezervirano, ter številka zahtevka za MI (če je gradivo rezervirano za medknjižnično 
izposojo). V knjižnicah z oddelki se izpiše še podatek, v katerem oddelku je rezervacija 
evidentirana. 
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5. Rezervacija gradiva 
 

Rezervacije gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo niso več evidentirane 
pri članu, ki je določen samo za ta namen (v segmentu COBISS2/Izposoja je to član, ki ga 
določimo z ukazom SET ILLMEMB), ampak se rezervirano gradivo uvrsti v seznam 
evidentiranega gradiva pri vsakem naročniku (partnerju ali članu). 

 

6. Medknjižnična izposoja  
 

Medknjižnično izposojeno gradivo ni več evidentirano pri članu s številko 9999999 
Medknjižnična izposoja, ampak se izposojeno gradivo uvrsti v seznam evidentiranega 
gradiva pri vsakem naročniku (partnerju ali članu). 

 

7. Vračilo gradiva 
 

Ob evidentiranju vračila se doslej izposojeno gradivo pri naročniku izbriše iz seznama 
evidentiranega gradiva domače knjižnice in se uvrsti v seznam vrnjenega gradiva domače 
knjižnice. Seznam lahko pogledamo, če med objekti, ki so povezani z naročnikom, 
odpremo mapo Vrnjeno gradivo domače knjižnice (v seznamu so vidne samo enote 
gradiva, ki jih je naročnik nazadnje vrnil v istem dnevu). 

 

8. Seznam evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku 
 

Pri vsakem naročniku (partnerju ali članu) lahko pogledamo seznam vsega evidentiranega 
gradiva iz domače knjižnice (v seznamu objektov, ki so povezani z izbranim naročnikom, 
odpremo mapo Gradivo domače knjižnice). Pri partnerju  bo v seznamu prikazano 
gradivo domače knjižnice, ki smo ga zanj rezervirali ali mu ga izposodili po 
medknjižnični izposoji (to gradivo ima lahko status  o – rezerviran prost izvod, w – čaka 
na polici (rezervacija), r – rezervirano neprosto gradivo ali m – izposojeno po MI). Pri 
članu pa bo v seznamu prikazano vse gradivo domače knjižnice (tj. gradivo, ki smo ga 
zanj rezervirali ali mu ga izposodili po običajni izposoji in po medknjižnični izposoji; to 
gradivo ima lahko status  o – rezerviran prost izvod, w – čaka na polici (rezervacija), r – 
rezervirano neprosto gradivo,  c – izposojeno na dom ali m – izposojeno po MI). 
 

9. Dostop do urejevalnika Gradivo domače knjižnice 
 

Če imamo pooblastilo I_OSN – vpis članov in sprememba njihovih podatkov ter izvedba 
postopkov v izposoji, in je naročnik član, lahko odpremo tudi okno Gradivo domače 
knjižnice (z metodo Član / Gradivo domače knjižnice), v katerem so razen osnovnih 
podatkov o članu, zneska njegovih neporavnanih terjatev (v knjižnicah, ki imajo 
vključeno blagajno), privilegijev, omejitev itd., prikazani tudi podatki o evidentiranem 
gradivu domače knjižnice pri tem članu (vključno s podatki o gradivu za medknjižnično 
izposojo). V oknu Gradivo domače knjižnice lahko dostopamo do lokalnega kataloga 
gradiva in pogledamo stanje gradiva v izposoji ter članu izposodimo ali rezerviramo 
gradivo, če tega gradiva ni naročil po medknjižnični izposoji. Prav tako lahko 
izposojenemu gradivu podaljšamo rok izposoje, evidentiramo lahko vračilo gradiva ali 
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zbrišemo rezervacijo gradiva (vendar samo za gradivo, ki je bilo izposojeno ali 
rezervirano s postopki v izposoji).  

Okno Gradivo domače knjižnice je podrobno opisano v priročniku COBISS3/Izposoja, 
v pogl. 4.2.  

 

10. Iskanje rezerviranega/izposojenega gradiva za medknjižnično izposojo v razredu 
Neprosto gradivo 

 
Če imamo pooblastilo I – dostop do segmenta COBISS3/Izposoja ter pregled in izpis 
podatkov, lahko rezervirano gradivo za medknjižnično izposojo poiščemo tudi v razredu 
Neprosto gradivo (v segmentu COBISS3/Izposoja). V iskalniku Iskanje – Neprosto 
gradivo pri "Rezervirano za MI" označimo potrditveno polje Da in sprožimo iskanje. 
Rezultat iskanja je gradivo domače knjižnice, ki smo ga rezervirali za medknjižnično 
izposojo (gradivo s statusom o – rezerviran prost izvod, r – rezervirano neprosto gradivo 
in w – čaka na polici (rezervacija)).  
V tem istem iskalniku lahko poiščemo tudi rezervirano gradivo za medknjižnično 
izposojo, ki je pripravljeno na prevzem. Pri "Status v izposoji" izberemo iz šifranta 
vrednost w – čaka na polici (rezervacija), pri "Rezervirano za MI" pa označimo 
potrditveno polje Da in sprožimo iskanje. Rezultat iskanja je gradivo domače knjižnice, 
ki smo ga rezervirali za medknjižnično izposojo in je pripravljeno, da ga prevzamemo in 
dobavimo  naročniku. 

Če želimo poiskati vse gradivo domače knjižnice, ki smo ga rezervirali za medknjižnično 
izposojo ali ga izposodili po medknjižnični izposoji, v iskalniku Iskanje – Neprosto 
gradivo pri "Rezervirano/izposojeno po MI" označimo potrditveno polje Da in sprožimo 
iskanje. 

Če v iskalniku Iskanje – Neprosto gradivo pri "Vrnjeno gradivo" in 
"Rezervirano/izposojeno po MI" označimo potrditveno polje Da, lahko poiščemo gradivo, 
ki je bilo nazadnje vrnjeno. Podatki o vrnjenem gradivu ostanejo shranjeni, dokler 
naročnik naslednjič (ne isti dan!) ne vrne drugega gradiva. 

 

11. Sprememba naročnika v zahtevku za MI 
 

Pri zahtevkih za MI, ki imajo status določen dobavitelj, lahko zamenjamo vrsto naročnika 
le, če dobavitelj ni domača knjižnica. 

Če ima zahtevek status določen dobavitelj in je dobavitelj domača knjižnica, se ob 
spremembi naročnika pri zahtevku za MI lahko spremeni tudi rezervacija gradiva. Če je 
pri zahtevku za MI rezervirano prosto gradivo, za katerega obstaja seznam rezervacij, se 
pri tem zahtevku za MI rezervacija prostega gradiva spremeni v rezervacijo neprostega 
gradiva. Prosti izvod gradiva, ki je bil rezerviran pri zahtevku za MI, se dodeli tistemu, ki 
je bil v seznamu rezervacij za to gradivo doslej na prvem mestu, rezervacija za novega 
naročnika pri zahtevku za MI pa se uvrsti v seznam rezervacij za to gradivo, in sicer na 
zadnje mesto.  
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Če je pri zahtevku za MI rezervirano neprosto gradivo, se v seznamu rezervacij za to 
gradivo rezervacija za novega naročnika premakne iz trenutnega mesta na zadnje mesto. 

 

12. Upoštevanje naslova pri pripravi dokumentov za člana  
 

Če je naročnik storitve medknjižnične izposoje naš član in zanj pripravimo neki 
dokument (npr. dobavnico, obvestilo itd.), ki ga nameravamo natisniti in mu ga poslati po 
pošti ali mu ga izročiti osebno (ob pripravi dokumenta pri "Način pošiljanja" določimo 
vrednost pošta), se v dokumentu izpiše naslov, ki ima pri "Uporaba" (pri podatkih o 
poštnih naslovih člana) izbrano ustrezno vrednost (npr. v dobavnici se izpiše naslov, ki 
ima pri "Uporaba" izbrano vrednost dobavnica (MI), v obvestilu o zavrnitvi naročila se 
izpiše naslov, ki ima pri "Uporaba" izbrano vrednost zavrnitev zahtevka za MI,  v 
obvestilu o poteku roka izposoje se izpiše naslov, ki ima pri "Uporaba" izbrano vrednost 
potek roka izposoje (I, MI) itd.). Če ta vrednost ni določena pri nobenem naslovu, se pri 
pripravi dokumenta upoštevajo podatki v naslednjem vrstnem redu: stalni naslov, začasni 
naslov, naslov v službi, naslov skrbnika/pôroka, naslov skrbnika/pôroka in stalni naslov, 
začasni naslov skrbnika/pôroka, naslov v tujini. 

Za določitev jezika besedila program preverja vrednost pri "Država" pri tistem poštnem 
naslovu, ki naj se  upošteva v dokumentu (gl. prejšnji odstavek). Če pri tem naslovu 
podatek o državi ni vnesen, program  ponudi vrednost, ki jo določa parameter za jezik 
aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico. 

 

13. Upoštevanje naslova pri tiskanju nalepk z naslovom člana  
 

Če nalepko z naslovom člana izpišemo tako, da v razredu Gradivo poiščemo in izberemo 
gradivo in zatem izberemo še metodo Objekt / Natisni nalepko z naslovom naročnika, 
ali da v razredu Član poiščemo in izberemo člana in zatem izberemo še metodo Objekt / 
Natisni nalepko z naslovom člana, se na nalepki izpiše tisti poštni naslov, pri katerem je 
pri "Uporaba" določena vrednost nalepka z naslovom. Če ta vrednost ni določena pri 
nobenem naslovu, se na nalepki izpišejo podatki v naslednjem vrstnem redu: stalni 
naslov, začasni naslov, naslov v službi, naslov skrbnika/pôroka, naslov skrbnika/pôroka 
in stalni naslov, začasni naslov skrbnika/pôroka, naslov v tujini. 

Če nalepko z naslovom člana izpišemo tako, da v razredu Dobavnica naprej poiščemo in 
izberemo dobavnico ali da v razredu Poslano obvestilo najprej poiščemo in izberemo 
obvestilo in zatem izberemo še metodo Objekt / Natisni nalepko z naslovom 
naročnika, se na nalepki izpiše isti naslov kot v dobavnici ali obvestilu, tudi če je pri 
katerem drugem poštnem naslovu člana pri "Uporaba" določena vrednost nalepka z 
naslovom. 

 

14. Evidentiranje in poravnava terjatev do člana  
 

Na osnovi izdane dobavnice lahko evidentiramo terjatev do člana za opravljeno storitev 
medknjižnične izposoje. V razredu Dobavnica najprej poiščemo in izberemo dobavnico 
in zatem izberemo še metodo Objekt / Evidentiraj terjatev. Po izbiri metode se znesek z 
dobavnice prišteje k skupnemu znesku terjatev, v evidenco terjatev do člana pa se dodajo 
vse posamezne postavke z dobavnice in priloge k dobavnici. 
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Poravnava terjatev, brisanje terjatev ali storno poravnave terjatev za opravljene storitve 
medknjižnične izposoje za člane se izvajajo v sklopu blagajniškega poslovanja, postopki 
pa so opisani v priročniku COBISS3/Izposoja, v pogl. 7.3–7.8. 

 

Pripravila: 

Bojana Lešnik 
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