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COBISS3/Medknjižnična izposoja 
Verzija V4.6-00, oktober 2010 

 
Seznam sprememb št. 2, oktober 2010 

 
 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 
   
Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

KAZALO  KAZALO/1–7 spremenjeno 

PREDGOVOR PREDGOVOR/1–3 spremenjeno 

5.1   Priprava dobavnice 5.1/7–8 spremenjeno (le ref.) 

7.1   Splošno o pripravi računov 7.1/1–3 spremenjeno 

12.1  COBISS3/Upravljanje aplikacij 12.1/1 spremenjeno 

Dodatek B.1 – Izpisovanje Dodatek B.1/1–2 spremenjeno (le ref.) 

Dodatek B.2 – Spremenljivke Dodatek B.2/1–3 spremenjeno 

Dodatek C.2 – Bibliografski opis gradiva in drugi 
podatki 

Dodatek C.2/3–5 spremenjeno 

Dodatek E.1 – Seznam izpisov Dodatek E.1/1–2 spremenjeno 

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

Dodatek E.3 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 
izpisov 

Dodatek E.3/1-3 spremenjeno, dodano 
(dod. E.3.3) 

Dodatek E.4 – Opis posameznih izpisov Dodatek E.4/5-14 spremenjeno, dodano 
(dod. E.4.9, E.4.16, 
E.4.17) 

Dodatek E.5 – Primeri izpisov Dodatek E.5/5-7 spremenjeno 

 
 
Opombe: 
V zvezi s spremembami v priročniku, objavljenimi na portalu, veljajo naslednja pravila: v poglavju, ki je navedeno 
v stolpcu "Naslov dela priročnika", se v nogi na vseh straneh zapiše nov datum; črte pri prejšnjih spremembah se 
zbrišejo; dodajo se le črte ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni 
označeno s črto.  
 
Pri "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 cela poglavja, navedena v stolpcu "Naslov dela 
priročnika". 
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COBISS3/Medknjižnična izposoja 
Verzija V4.6-00, oktober 2010 

 
Opis sprememb št. 2, oktober 2010 

 
 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v poglavjih, ki so v "Seznamu sprememb" navedena v 
stolpcu "Naslov dela priročnika".  
 
Opisi sprememb, ki niso vključeni v priročnik, so navedeni na koncu pod naslovom "Spremembe, ki niso posebej 
navedene v priročniku". 
 
 

1. Poglavje 7.1 in dodatek C.2  

C.2.6 Račun 

Dopolnjen je opis, zato ker je besedilo (tj. sklic na 42. ali 94. člen ZDDV-1), ki se izpiše na 
dokumentu Račun, če knjižnica ne obračunava davka za opravljeno storitev, odslej 
definirano kot sistemska spremenljivka in ga je zato možno spremeniti in prilagoditi 
potrebam knjižnice.  

Gl. tudi opis pod točko 2. 

 
2. Poglavje 12.1 COBISS3/Upravljanje aplikacij 

Spremenjen je opis zaradi sprememb pri vzdrževanju podatkov o uporabnikih sistema. Ti 
podatki se odslej vzdržujejo na portalu Izobraževanje. 

 
3. Dodatek B.2 

B.2.1 Sistemske spremenljivke 

Tabelarični prikaz sistemskih spremenljivk, definiranih v segmentu COBISS3/Izpisi, 
katerih vrednosti se izpisujejo v obrazcih za medknjižnično izposojo, je dopolnjen z novimi 
sistemskimi spremenljivkami, ki omogočajo na računu izpis vsebine ustrezne klavzule 
(sklic na 42. ali 94. člen ZDDV-1) v domačem ali angleškem jeziku. 

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

C.2.11 Nalepka 

Spremenjena je velikost nalepk in vrsta tiskalnika.  

Spremenjen je font, ki se uporablja za izpis naslovov prejemnikov (članov in partnerjev, ki 
se v medknjižnični izposoji pojavljajo v vlogi naročnikov in dobaviteljev) na nalepkah 
Zweckform ZWE3483. Prav tako je odslej možno v definicijo izpisa za to nalepko vključiti 
izpis logotipa knjižnice. Če knjižnica želi na nalepki natisniti svoj logotip, naj datoteko s 
sliko posreduje v IZUM. 
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5. Dodatek E.1 Seznam izpisov 

Dopolnjen je seznam izpisov statistik zaradi vključitve novih definicij: 

 MI-STA-A09: Naročeno gradivo – po naslovih  

 MI-STA-B07: Naročeni članki – po naslovih publikacij 

 MI-STA-B08: Izposojeno gradivo, nabavljeno iz sredstev izbranega sklada/financ. – po 
naslovih 

 
6. Dodatek E.2 Izbor podatkov za pripravo izpisov  

Vključen je opis kriterijev za izbor podatkov pri statistikah MI-STA-A09, MI-STA-B07 in 
MI-STA-B08.  

 
7. Dodatek E.3 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov  

E3.1 in E.3.3   

Vključen je opis parametrov za pripravo statistik MI-STA-A09, MI-STA-B07 in MI-STA-
B08.  

 
8. Dodatek E.4 Opis posameznih izpisov 

E.4.9, E.4.16 in E.4.17  

Vključena so nova poglavja z opisi izpisov statistik MI-STA-A09, MI-STA-B07 IN MI-
STA-B08. 

  

 
Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku  

Beleženje sprememb pri objektih iz razreda Prejeto/dobavljeno gradivo 

Odslej se pri objektu iz razreda Prejeto/dobavljeno gradivo zabeleži tudi sprememba 
(vrednosti pri "Spremenjeno" in "Spremenil"), ko po izstavitvi dobavnice določimo dodatni 
znesek za plačilo.  

Beleženje dogodkov pri objektu razreda Gradivo 

Odslej se pri objektu iz razreda Gradivo zabeleži kot nov dogodek tudi izstavitev računa za 
to gradivo. Prav tako se med dogodki zabeleži sprememba dodatnega zneska za plačilo, ki 
ga lahko evidentiramo ali spreminjamo pri prejetem in dobavljenem gradivu tudi še po 
izstavitvi računa (dokler račun ne dobi statusa zaključeno).  
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