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COBISS3/Medknjižnična izposoja 

Verzija V5.3-00, oktober 2013 

 

Seznam sprememb št. 10, oktober 2013 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1-8 spremenjeno 

   1      UVOD 1/1–4 spremenjeno 

   2      PREVZEM NAROČNIKOVEGA ZAHTEVKA  

        ZA MI 

2/1–2 spremenjeno 

   2.1   Vnos zahtevka za MI 2.1/1–20 spremenjeno 

   2.2   Katalog 2.2/1–8 spremenjeno, dodano 

(pogl. 2.2.3) 

   2.3   Rezervacija gradiva domače knjižnice 2.3/1–18 spremenjeno, dodano 

(pogl. 2.3.2.1, pogl. 

2.3.7) 

   2.4    Sprememba podatkov v zahtevku za MI 2.4/1–4 spremenjeno 

   2.5    Brisanje rezervacije gradiva domače knjižnice 2.5/1–5 spremenjeno 

   2.6    Obdelava prejetih COBISS3/MI-naročil 2.6/1–3 spremenjeno 

   2.7    Obdelava prejetih COBISS/OPAC-naročil 2.7/1–4 spremenjeno 

   2.8    Tiskanje zahtevka za MI 2.8/1 spremenjeno 

   2.10  Kreiranje dodatnega zahtevka za MI 2.10/1–2 spremenjeno 

   2.11   Brisanje zahtevka za MI 2.11/1–2 spremenjeno 

   2.12   Zavrnitev zahtevka za MI 2.12/1–3 spremenjeno 

   2.16   Zaključitev prejema več številk zvezkov  

          izbranega letnika serijske publikacije (pri 

          izposoji gradiva domače knjižnice) 

2.16/1–2 spremenjeno 

   2.17   Priprava dobavnice za izposojo gradiva  

          domače knjižnice 

2.17/1–3 spremenjeno 

   2.19   Določitev člana v segmentu  

          COBISS2/Izposoja za evidentiranje  

          rezervacij gradiva domače knjižnice za  

          medknjižnično izposojo 

2.19/1–3 spremenjeno 

   3.2    Izstavitev in pošiljanje naročila 3.2/3–6 spremenjeno 

   3.4    Vnos dobaviteljevega obvestila 3.4/1 spremenjeno 

   3.5    Preklic naročila pri dobavitelju 3.5/7 spremenjeno 

   4.1    Evidentiranje prejema 4.1/1–7 spremenjeno 

   4.2    Evidentiranje prejema gradiva domače  

         knjižnice 

4.2/1–3 spremenjeno 

   4.7    Zaključitev prejema 4.7/1–2 spremenjeno 

   4.8    Zaključitev prejema in priprava dobavnice 4.8/1–2 spremenjeno 
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5       DOBAVA GRADIVA NAROČNIKU 5/1–2 spremenjeno 

   5.1    Priprava dobavnice 5.1/3–8 spremenjeno 

   5.3    Izstavitev in pošiljanje dobavnice 5.3/1–6 spremenjeno 

   5.5    Storno izstavljene dobavnice 5.5/1–3 spremenjeno 

   5.6    Določitev zneska za plačilo opravljene  

         storitve po izstavitvi dobavnice 

5.6/3 spremenjeno 

   5.9    Sprememba datuma vrnitve gradiva 5.9/1–2 spremenjeno 

   5.10  Zavrnitev prošnje za podaljšanje roka  

         izposoje 

5.10/1 spremenjeno 

   5.11  Priprava obvestila o poteku roka izposoje 5.11/1–3 spremenjeno, dodano 

(pogl. 5.11.1)  

   5.12  Evidentiranje terjatev do člana 5.12/1 dodano 

   6.1    Vnos vračila – gradivo vrne naročnik 6.1/1–5 spremenjeno 

   6.2    Tiskanje potrdila naročniku ob vračilu 

         gradiva 

6.2/1–2 spremenjeno 

   7.4    Izstavitev in pošiljanje računa 7.4/1–2 spremenjeno 

   7.5    Tiskanje knjige izdanih računov 7.5/1 spremenjeno 

   8       OBVEŠČANJE NAROČNIKOV IN  

         DOBAVITELJEV  

8/1 spremenjeno 

   8.1    Priprava obvestila za naročnika 8.1/1–4 spremenjeno 

   8.2    Priprava obvestila za dobavitelja 8.2/1–3 spremenjeno 

   8.4    Izstavitev in pošiljanje obvestila  8.4/1–4 spremenjeno, dodano 

(pogl. 8.4.1)  

   8.5    Priprava in pošiljanje splošnih obvestil  

         partnerjem v MI po e-pošti 

8.5/1–2 spremenjeno 

   8.7    Elektronsko obveščanje za naročnike člane 8.7/1–2 spremenjeno 

   10     PREGLED DOGODKOV  10/1 spremenjeno 

11.1  Vzdrževanje podatkov o članih 11.1/1–3 spremenjeno, dodano 

(pogl. 11.1.1, pogl. 

11.1.2) 

   11.3   Vzdrževanje cenika 11.3/1-8 spremenjeno 

   12    POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN 

        BAZAMI PODATKOV 

12/1 spremenjeno 

   12.2 COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja 12.2/1 spremenjeno 

   Podatki o izdajatelju  spremenjeno 

       

 

Opombe: 

V zvezi z objavo sprememb v priročniku na portalu veljajo naslednja pravila: v delu, ki je naveden v stolpcu 

"Naslov dela priročnika", se na vseh straneh v nogi zapiše nov datum; črte ob prejšnjih spremembah se zbrišejo in 

se dodajo le ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni označeno s 

črto.  

 

V stolpcu "Stran s spremembo" so navedene strani, kjer je bila glede na prejšnjo verzijo natisnjenega priročnika 

vsebina spremenjena – tj. vključene spremembe v besedilu, brisana poglavja, dodana poglavja ali samo pomaknjeno 

besedilo. Zaradi potrebe po posodobitvi obojestransko natisnjene vsebine priročnika so navedne tudi strani (lihe ali 

sode), kjer se vsebina sicer ni spremenila in je bila edina sprememba vpis novega datuma v nogi.  
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Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da natisnete vsebino datoteke "Komplet za tiskano verzijo" in liste v 

mapi priročnika zamenjate. V "Kompletu za tiskano verzijo" so vključene vse strani, navedene v stolpcu "Stran s 

spremembo". Če pa bi želeli imeti v mapi priročnika natanko enako vsebino, kot če bi si s portala izpisali datoteko 

pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati celotne dele, navedene v stolpcu "Naslov dela priročnika". 
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COBISS3/Medknjižnična izposoja 

Verzija V5.3-00, oktober 2013 

 

Opis sprememb št. 10, oktober 2013 
 

 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v delih, ki so v "Seznamu sprememb" navedeni v stolpcu 

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. 2.2   Katalog 

2.2.3  Vpogled v stanje gradiva 

Dodano je poglavje z opisom, kako lahko v knjižnicah, ki uporabljajo segment 

COBISS3/Izposoja, preverimo stanje gradiva v izposoji (kdo si je določeno gradivo 

izposodil ali rezerviral). 

 

2. 2.3  Rezervacija gradiva domače knjižnice 

2.3.2.1  Dodelitev gradiva za medknjižnično izposojo 

Dodano je poglavje z opisom, kako se evidentirajo podatki o gradivu domače knjižnice, ko 

je v seznamu rezervacij za izbrano gradivo na prvem mestu rezervacija za medknjižnično 

izposojo in se to gradivo z določenim postopkom (v izposoji ali medknjižnični izposoji) 

dodeli za medknjižnično izposojo.      

 

2.3.7  Seznam evidentiranega gradiva pri naročniku 

Dodano je poglavje z opisom, kako lahko v knjižnicah, ki uporabljajo segment 

COBISS3/Izposoja, pogledamo seznam gradiva domače knjižnice, ki je evidentirano pri 

izbranem naročniku (partnerju ali članu). Pri partnerju bo v seznamu prikazano gradivo 

domače knjižnice, ki smo ga zanj rezervirali ali mu ga izposodili po medknjižnični izposoji, 

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). 

Opisano je tudi, kako lahko med podatki o neprostem gradivu domače knjižnice poiščemo 

vse tisto gradivo, ki smo ga rezervirali za medknjižnično izposojo ali ga izposodili po 

medknjižnični izposoji. 

 

3. 5.11  Priprava obvestila o poteku roka izposoje 

5.11.1  Način pošiljanja in jezik besedila v obvestilu o poteku roka izposoje  

Dodano je poglavje z opisom, kako se določa način pošiljanja in jezik besedila v obvestilu o 

poteku roka izposoje. 
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5.12  Evidentiranje terjatev do člana  

Dodano je poglavje z opisom, kako lahko evidentiramo terjatev do člana za opravljeno 

storitev medknjižnične izposoje. 

 

4. 8.4  Izstavitev in pošiljanje obvestila 

8.4.1  Upoštevanje naslova za pošiljanje 

Dodano je poglavje z opisom, kako se upošteva in izpisuje naslov v obvestilih za naročnike 

in dobavitelje gradiva. 

 

5. 11.1  Vzdrževanje podatkov o članih 

11.1.1   Vzdrževanje podatkov o članih v knjižnicah, ki uporabljajo segment  

             COBISS2/Izposoja   

11.1.2   Vzdrževanje podatkov o članih v knjižnicah, ki uporabljajo segment  

             COBISS3/Izposoja   

Novi sta podpoglavji z opisom, kako se uporabljajo in vzdržujejo podatki o članih, ki 

naročajo gradivo po medknjižnični izposoji, glede na to, ali knjižnica izvaja postopke  

izposoje v okolju COBISS2 ali COBISS3. 

 

6. Druga poglavja od 1 do 12.2  

Vsa druga poglavja, ki so navedena v seznamu sprememb, a niso posebej opisana, so 

dopolnjena ali spremenjena zaradi vključitve povezave med segmentoma 

COBISS3/Medknjižnična izposoja in COBISS3/Izposoja.  
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