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COBISS3/Medknjižnična izposoja 

Verzija V6.4-00, december 2015 

 

Seznam sprememb št. 18, december 2015 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–9 spremenjeno 

   2.1   Vnos zahtevka za MI 2.1/1–22 spremenjeno 

   2.3   Rezervacija gradiva domače knjižnice 2.3/1–4, 13–18 spremenjeno 

   4.2   Evidentiranje prejema gradiva domače knjižnice 4.2/1–3 spremenjeno 

   5.3   Izstavitev in pošiljanje dobavnice 5.3/5–6  spremenjeno 

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

   11.3  Vzdrževanje cenika 11.3/1–6 spremenjeno 

   13     OBRAVNAVA KOMPLETOV V 

         MEDKNJIŽNIČNI IZPOSOJI 

13/1 dodano 

   13.1  Obravnava zahtevkov za MI za gradivo,  

         ki je v domači knjižnici povezano v  

         komplet 

13.1/1–5  dodano 

   13.2  Kompleti v katalogu 13.2/1  dodano 

   13.3  Rezervacija kompleta 13.3/1–3  dodano 

   13.4  Brisanje rezervacije kompleta 13.4/1  dodano 

   13.5  Preklic zahtevka za MI, preklic internega 

         naročila in zahtevka za MI ter evidentiranje 

         nerealizirane dobave v primeru rezervacije  

         kompleta 

13.5/1  dodano 

   13.6  Priprava dobavnice za izposojo kompleta 

         (hitra metoda) 

13.6/1  dodano 

   13.7  Evidentiranje prejema kompleta 13.7/1  dodano 

   13.8  Izstavitev in pošiljanje dobavnice za komplet 13.8/1  dodano 

   13.9  Vračilo kompleta 13.9/1–7  dodano 

   13.10  Dopolnitve v izpisih 13.10/1–2  dodano 

   Dodatek A – PREGLED POSTOPKOV IN 

STATUSOV   

Dodatek A/5–9  spremenjeno 

   Dodatek C.2 – Bibliografski opis gradiva in drugi 

podatki 

Dodatek C.2/1–5  spremenjeno 

   Dodatek E.2 – Izbor podatkov za pripravo izpisov Dodatek E.2/1–4  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 
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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.  

 

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 V6.4-00, december 2015 

 

Opis sprememb št. 18, december 2015 
 

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

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. Poglavja od 2.1 do 6.1 

Poglavja so dopolnjena, ker lahko v knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja, 

po medknjižnični izposoji odslej izposojamo tudi takšne enote gradiva domače knjižnice, ki 

jih knjižnica poveže v komplet.    

 

2. 11.3  Vzdrževanje cenika 

11.3.1 Definiranje cenika 

Spremenjen je opis, ker parameter, ki ga je bilo treba vključiti za knjižnico z oddelki, ki 

uporablja segment COBISS3/Izposoja, če je želela pripraviti cenik za vsak oddelek posebej, 

ni več potreben.   

 

3. Poglavje 13  Obravnava kompletov v medknjižnični izposoji 

Poglavja od 13.1 do 13.10 

Dodana so poglavja, v katerih so opisane  posebnosti pri obravnavi in obdelavi prejetih 

zahtevkov za MI za gradivo domače knjižnice, ki se izposoja v kompletu.  Medknjižnična 

izposoja kompletov je možna samo v knjižnicah, ki uporabljajo segment 

COBISS3/Izposoja. 

 

4. Dodatek A  Pregled postopkov in statusov 

Dopolnjena je tabela A-1 zaradi vključitve nove možnosti izposoje kompletov po 

medknjižnični izposoji. 

 

5. Dodatek C.2  Bibliografski opis gradiva in drugi podatki 

C.2.3  Interno naročilo 

C.2.4  Dobavnica 

Opisi so dopolnjeni zaradi vključitve nove možnosti izposoje kompletov po medknjižnični 

izposoji. 

 


