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Programska oprema COBISS3 

Verzija V5.3-00, oktober 2013 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 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 
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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.  

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/p roka, naslov skrbnika/p roka in stalni naslov, začasni naslov skrbnika/p roka, 

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/p roka, naslov skrbnika/p roka in stalni 

naslov, začasni naslov skrbnika/p roka, 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 
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dobavnice prišteje k skupnemu znesku terjatev, v evidenco terjatev do člana pa se dodajo 

vse posamezne postavke z dobavnice in priloge k dobavnici. 

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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