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COBISS3/Medknjižnična izposoja 

Verzija V5.0-00, februar 2012 

 

Seznam sprememb št. 4, februar 2012 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–8 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–8 spremenjeno 
 

  PREDGOVOR PREDGOVOR/1–3 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–8 spremenjeno 
 

  O NAVODILIH O NAVODILIH/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 2.1/1–19 spremenjeno, dodano 

(pogl. 2.1.3.3), brisano 

(pogl. 2.1.6 in 2.1.7) 

   2.2  Katalog 2.2/1–7 dodano 

   2.3  Rezervacija gradiva domače knjižnice 2.3/1–13 dodano 

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

(pogl. 2.4.2) 

   2.5  Brisanje rezervacije gradiva domače knjižnice 2.5/1–4 dodano 

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

   2.7  Obdelava prejetih COBISS/OPAC-naročil 2.7/1–3 spremenjeno 

   2.8  Tiskanje zahtevka za MI 2.8/1 spremenjeno 

   2.9  Kopiranje zahtevka za MI 2.9/1–3 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 2.12/1–2 spremenjeno 

   2.13  Obdelava naročnikovega zahtevka za MI, kadar 

          gradivo domače knjižnice ni prosto 

2.13/1–2 brisano 

   2.13  Vnos preklica zahtevka za MI 2.13/1–2 spremenjeno 

   2.14  Zavrnitev prošnje za preklic zahtevka za MI 2.14/1 spremenjeno 

   2.15  Pošiljanje prošnje za informacijo o ceni 2.15/1 spremenjeno 

   2.16  Zaključitev prejema več številk 

          zvezkov izbranega letnika serijske publikacije 

          (pri izposoji gradiva domače knjižnice) 

2.16/1–2 dodano 

   2.17  Priprava dobavnice za izposojo gradiva domače  

          knjižnice 

2.17/1–3 spremenjeno 

   2.18  Priprava dobavnice za nakup gradiva domače  

          knjižnice 

2.18/1–2 spremenjeno 

   2.19  Določitev člana v segmentu COBISS2/Izposoja 

          za evidentiranje rezervacij gradiva domače  

2.19/1–3 spremenjeno, dodano 

(pogl. 2.19.1) 
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          knjižnice za medknjižnično izposojo 

   3   NAROČANJE GRADIVA 3/1 spremenjeno 

   3.1  Priprava naročila     3.1/1–5 spremenjeno, dodano 

(pogl. 3.1.1) 

   3.2  Izstavitev in pošiljanje naročila 3.2/1–2 spremenjeno 

   3.3  Brisanje naročila 3.3/1 spremenjeno 

   3.5  Preklic naročila pri dobavitelju 3.5/1–7 spremenjeno 

   3.6  Preklic internega naročila 3.6/1–3 dodano 

   3.7  Ponovno naročanje 3.7/1–2 spremenjeno 

   3.8  Prenaročanje 3.8/1–2 spremenjeno 

   3.9  Evidentiranje nerealizirane dobave 3.9/1–2 spremenjeno 

   4   PREJEM GRADIVA 4/1 spremenjeno 

   4.1  Evidentiranje prejema   4.1/1–6 spremenjeno 

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

   4.3  Brisanje podatkov o prejemu gradiva 4.3/1 spremenjeno 

   4.4  Določitev enotne cene za izbrane prejeme 4.4/1 spremenjeno  

(le št. pogl.) 

   4.5  Reklamacija prejetega gradiva 4.5/1–5 spremenjeno 

   4.6  Sprememba dobavitelja 4.6/1–2 spremenjeno 

   4.7  Zaključitev prejema  4.7/1–2 spremenjeno, brisano 

(pogl. 4.7.1) 

   4.8  Zaključitev prejema in priprava dobavnice 4.8/1–3 spremenjeno 

   5.1  Priprava dobavnice 5.1/1–4 spremenjeno 

   5.3  Izstavitev in pošiljanje dobavnice 5.3/1–4 spremenjeno, dodano 

(pogl. 5.3.3) 

   5.4  Brisanje dobavnice 5.4/1 spremenjeno 

   5.5  Storno izstavljene dobavnice 5.5/1–2 spremenjeno 

   5.9  Sprememba datuma vrnitve gradiva 5.9/1–2 spremenjeno 

   6.1  Vnos vračila – gradivo vrne naročnik 6.1/1–4 spremenjeno, dodano 

(pogl. 6.1.1 in 6.1.2) 

   6.2  Tiskanje potrdila naročniku ob vračilu gradiva 6.2/1 spremenjeno 

   8   OBVEŠČANJE NAROČNIKOV IN  

     DOBAVITELJEV    

8/1 spremenjeno 

   8.2  Priprava obvestila za dobavitelja 8.2/1–2 spremenjeno (le ref.) 

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

   9.1  Obdelava prejetih COBISS/OPAC-obvestil 9.1/1–5 spremenjeno 

   12   POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN  

       BAZAMI PODATKOV 

12/1 spremenjeno 

   12.1  COBISS3/Zaloga 12.1/1 dodano 

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

   12.3  COBISS3/Izpisi 12.3/1 spremenjeno 

   12.4  COBISS3/Upravljanje aplikacij 12.4/1 spremenjeno 

   12.5  Bibliografske baze podatkov 12.5/1 spremenjeno 

   12.6  Baza podatkov COLIB.SI 12.6/1 spremenjeno 
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12.7  COBISS/OPAC 12.7/1 dodano 

   Dodatek A –  PREGLED POSTOPKOV IN 

STATUSOV 

Dodatek A/1–8 spremenjeno 

   Dodatek D.2 –  Izbor podatkov za pripravo izpisov Dodatek D.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.  

 

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 V5.0-00, februar 2012 

 

Opis sprememb št. 4, februar 2012 
 

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

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. Poglavje 2.1  Vnos zahtevka za MI 

2.1.3.3  Iskanje gradiva v lokalni bazi podatkov in prenos bibliografskih podatkov 

Dodano je poglavje z opisom prenosa bibliografskih podatkov iz lokalne baze podatkov v 

zahtevek za MI, kadar nameravamo naročniku dobaviti gradivo domače knjižnice. 

 

2. Poglavje 2.2  Katalog 

Dodano je poglavje z opisom okna Katalog. V tem oknu lahko poiščemo gradivo v lokalni 

bazi podatkov, pogledamo izbrane bibliografske zapise ali pripadajoče podatke o zalogi iz 

lokalne baze podatkov v formatu COMARC, pogledamo stanje gradiva v izposoji 

(informacije, kdo si je gradivo izposodil in kdo rezerviral), ter rezerviramo gradivo domače 

knjižnice za medknjižnično izposojo. Opisana sta tudi način iskanja gradiva in izpis 

podatkov, ki so rezultat iskanja. 

 

3. Poglavje 2.3  Rezervacija gradiva domače knjižnice 

Dodano je poglavje z opisom postopka rezervacije gradiva domače knjižnice. Kadar 

nameravamo naročnikom (drugim knjižnicam) izposoditi gradivo domače knjižnice ali jim 

prodati kopije iz tega gradiva, moramo gradivo rezervirati. Rezerviramo lahko prosto ali 

neprosto gradivo. V posebnih podpoglavjih so opisane tudi programske kontrole ob 

rezervaciji in spremembi rezervacije gradiva ter možnost dostopa do seznama vsega 

rezerviranega gradiva in seznama prispelega rezerviranega gradiva domače knjižnice za 

medknjižnično izposojo. 

 

4. Poglavje 2.4  Sprememba podatkov v zahtevku za MI 

2.4.2  Sprememba podatkov o gradivu 

2.4.2.1  Brisanje podatkov o gradivu 

Dodano je poglavje, kjer je opisano, kdaj in kako lahko spreminjamo podatke o gradivu iz 

zahtevka za MI. V posebnem podpoglavju je opisano še, kdaj in kako lahko vnesene 

podatke o gradivu tudi zbrišemo.  

 

5. Poglavje 2.5  Brisanje rezervacije gradiva domače knjižnice 

Dodano je poglavje z opisom postopka, kako brišemo rezervacijo gradiva domače knjižnice. 
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Zbrišemo lahko rezervacijo prostega ali neprostega gradiva. Ob brisanju rezervacije 

prostega gradiva program preveri tudi morebitni seznam rezervacij za to gradivo, izpiše 

ustrezne informacije o nadaljnji rezervaciji tega gradiva ter doslej rezerviran izvod gradiva 

dodeli prvemu s seznama rezervacij (članu ali naročniku v medknjižnični izposoji).   

 

6. Poglavja od 2.6 do 2.15 ter od 2.17 do 2.18 

Poglavja so dopolnjena ali spremenjena zaradi vključitve nove možnosti rezervacij gradiva 

domače knjižnice.   

 

7. Poglavje od 2.16 

Dodano je poglavje z opisom postopka, s katerim si olajšamo izposojo več številk zvezkov 

izbranega letnika serijske publikacije, ki smo jih rezervirali za naročnika. Metodo Zahtevek 

za MI / Zaključi prejem za izposojo zvezkov izbranega letnika izberemo, če imamo 

številke zvezkov, ki smo jih rezervirali za naročnika, v rokah (pri sebi), in če imajo v 

segmentu COBISS2/Izposoja ti zvezki v evidenci gradiva pri članu, pri katerem so 

evidentirane rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo, status O ali W. Po izvedbi 

metode določimo za zvezke, za katere smo zaključili prejem, le še znesek, ki ga bo plačal 

naročnik, pripravimo skupno dobavnico in jo izstavimo. 

 

8. Poglavje 2.19  Določitev člana v segmentu COBISS2/Izposoja za 

evidentiranje rezervacij gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo 

2.19.1  Evidenca gradiva v segmentu COBISS2/Izposoja pri članu, pri katerem so 

evidentirane rezervacije gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo 

Dodano je poglavje z opisom evidence rezervacij gradiva domače knjižnice za 

medknjižnično izposojo, ki se vzdržuje v segmentu COBISS2/Izposoja programsko, in sicer 

z izvedbo določenih postopkov v segmentih COBISS3/Medknjižnična izposoja in 

COBISS2/Izposoja.  

 

9. Poglavje 3.1  Priprava naročila 

3.1.1  Priprava naročila, če domača knjižnica ni dobavitelj, vendar ima gradivo na zalogi 

Dodano je poglavje z opisom dodatnih kontrol ob pripravi naročila.  

 

10. Poglavja od 3.2 do 3.5 

Poglavja so dopolnjena ali spremenjena zaradi vključitve nove možnosti rezervacij gradiva 

domače knjižnice.   

 

11. Poglavje 3.6  Preklic internega naročila 

Dodano je poglavje z opisom postopka, kako prekličemo interno naročilo, kadar od 

naročnika prejmemo prošnjo za preklic zahtevka za MI ali kadar želimo spremeniti 

rezervacijo gradiva ali jo zbrisati.    
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12. Poglavja od 3.7 do 4.1 

Poglavja so dopolnjena ali spremenjena zaradi vključitve nove možnosti rezervacij gradiva 

domače knjižnice.   

 

13. Poglavje 4.2  Evidentiranje prejema gradiva domače knjižnice 

Dodano je poglavje z opisom postopkov, kako evidentiramo prejem gradiva domače 

knjižnice, kadar nameravamo naročniku gradivo izposoditi oziroma mu ga prodati.    

 

14. Poglavja od 4.3 do 5.9 

Poglavja so dopolnjena ali spremenjena zaradi vključitve nove možnosti rezervacij gradiva 

domače knjižnice.  

  

15. Poglavje 6.1  Vračilo gradiva 

6.1.1  Vračilo gradiva, izposojenega iz domače knjižnice 

6.1.2 Vračilo gradiva, izposojenega iz domače knjižnice, v knjižnicah z oddelki 

Dodani sta poglavji z opisom dopolnitev postopka ob vračilu gradiva domače knjižnice.  

 

16. Poglavja od 8 do 9.1 

Poglavja so dopolnjena ali spremenjena zaradi vključitve nove možnosti rezervacij gradiva 

domače knjižnice.  

  

17. Poglavje 12  Povezava z drugimi segmenti in bazami podatkov 

Pogl. od 12.1 do 12.7  

Poglavja so dopolnjena, spremenjena ali dodana zaradi vključitve nove možnosti rezervacij 

gradiva domače knjižnice.  

 

18. Dodatek A  Pregled postopkov in statusov 

Dopolnjena je tabela A-1 zaradi vključitve nove možnosti rezervacij gradiva domače 

knjižnice.  

 

 

 

 

 


