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4 POVEZAVA S PORTALI ZA IZPOSOJO 

SPLETNIH VIROV 

V poglavju je opisana povezava sistema COBISS.SI s portali ponudnikov za 

izposojo spletnih virov (e-knjig, zvočnih knjig itd.), ki so povezljivi s sistemom 

COBISS. 

Predpogoj je, da se ponudnik spletnih virov in IZUM dogovorita o izmenjavi 

podatkov preko spletnih servisov. 

Ko na portalu ponudnika za izposojo spletnih virov kupimo licenco za izposojo 

določenega spletnega vira, se podatki o tej licenci vpišejo med podatke o 

licencah za izposojo v segmentu COBISS3/Elektronski viri. Če bibliografski 

zapis za to e-knjigo še ne obstaja v lokalni bibliografski bazi podatkov, se ob 

tem samodejno prevzame iz vzajemne baze podatkov. 

V COBISS3 se podatki o licencah za izposojo vpisujejo in spreminjajo le 

programsko s prenosom s portala spletnih virov. Ročno teh podatkov ne 

moremo spreminjati.  

Ponudnik spletnih virov lahko ponuja samostojne naslove ali pa vnaprej 

pripravljene pakete. Če ponudnik nima paketov, lahko sami oblikujemo paket v 

COBISS3 (npr. osnovni paket, paket za določeno leto ipd.). Pri vnosu podatkov 

o paketu vnesemo tudi podatke o sklenjeni pogodbi s ponudnikom.

Pred računom lahko od dobavitelja prejmemo predračun, avansni račun, 

ponudbo za plačilo ali kakšno drugo obvestilo o znesku zahtevanega plačila. 

Na osnovi prejetega dokumenta plačamo dobavitelju avans.  

Z računom plačamo paket, licenco za izposojo spletnega vira, uporabnino za 

spletne vire, članarino ali DRM-zaščito gradiva.  

Ko si na portalu ponudnika e-knjig član knjižnice izposodi spletni vir (e-knjigo, 

zvočno knjigo itd.), se podatki o izposoji programsko zabeležijo v segmentu 

COBISS3/Izposoja.  

Podatki o kupljenih licencah za izposojo in o izposojah spletnih virov so vidni 

v COBISS+, servisu Moja knjižnica in spletni aplikaciji Najbolj brane knjige.  

Podpoglavja: 

• Nakup licence za izposojo spletnega vira

• Vnos podatkov o paketu
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• Predplačilo 

• Plačilo 

• Izposoja spletnega vira 

• Splošni postopki  
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