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Programska oprema COBISS3 

Opis dopolnitev v segmentu Medknjižnična izposoja 

V12.0, 10.–11. december 2022 

• Zaradi vzporednega razvoja programske opreme COBISS4 je odslej možno rezervirati
gradivo domače knjižnice za medknjižnično izposojo tudi tako, da gradivo najprej
poiščemo v lokalnem katalogu v COBISS+ in nato inventarno številko izvoda, ki ga
želimo rezervirati, kopiramo v odložišče (s kombinacijo tipk <Ctrl + C>). Nato v
urejevalniku Gradivo (pri zahtevku za MI) kliknemo gumb Rezerviraj. Odpre se okno z
vnosnim poljem, v katero s kombinacijo tipka <Ctrl + V> skopiramo inventarno
številko izvoda, ki smo ga poiskali v lokalnem katalogu gradiva v COBISS+. Po kliku na
gumb V redu se iz lokalne baze podatkov v izbrani zahtevek za MI med podatke o
gradivu prenesejo nekateri bibliografski podatki in gradivo se rezervira za
medknjižnično izposojo.
OPOMBA: Dosedanji način dostopa do lokalnega kataloga v okolju COBISS3 (gumb
Katalog v urejevalniku Gradivo) in rezervacija gradiva z izbiro iz kataloga ostajata
nespremenjena.

V11.0, 8.–9. oktober 2022 

• Popravki:

– pri rezervaciji in medknjižnični izposoji gradiva, ki je v bralnem paketu;
– pri pripravi obvestila o poteku roka izposoje;
– pri medknjižnični izposoji (metoda Dobavnica / Izstavi in pošlji) serijske

publikacije, ki v podpolju "997m – Številčenje – prvi nivo (zvezek)" nima
vnesene številke zvezka.

V10.0, 18.–19. junij 2022 

• Priprava in pošiljanje obvestil o skorajšnjem poteku roka izposoje za gradivo v
medknjižnični izposoji se za člane, ki so naročeni na elektronsko obveščanje in
prejemanje obvestil o poteku roka izposoje, več ne izvaja samodejno v sklopu
paketa obvestil za elektronsko obveščanje. Izvaja se samo, če je definirano
opravilo tipa CreateEmessForIll. Knjižnica, ki želi članom pošiljati obvestila o
skorajšnjem poteku roka izposoje tudi za gradivo v medknjižnični izposoji, mora
zato IZUM-u poslati zahtevo za definiranje opravila CreateEmessForIll.
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V9.1.1, 14. maj 2022 

• Odpravljena je napaka pri rezervaciji neprostega gradiva, če ima knjižnica 
vključena prevzemna mesta.  
 
 

V9.0, 2.–3. april 2022 

• V oknu, ki se odpre po izbiri metode Gradivo / Pripravi podatke za izpis statistik, 
se odslej izpiše tudi informacija o tem, kdaj smo nazadnje pripravljali arhivske 
datoteke s podatki, ki se bodo upoštevali pri pripravi in izpisu statistik. 

• Odpravljena je napaka pri dostopu do kataloga, ko je zahtevek za MI zaključen.  

 

 

V8.0.8, 15. januar 2022 

• Odpravljena je napaka pri pripravi arhivskih datotek s podatki, ki se bodo 
upoštevali pri pripravi in izpisu statistik.  
 

 

V8.0.2, 4. december 2021 

Odpravljena je napaka pri upoštevanju rezervacije neprostega gradiva za 
medknjižnično izposojo v primeru sprostitve omejitev pri zalogi, ki je bila doslej 
nedostopna, če je rezervacija za medknjižnično izposojo v seznamu rezervacij za 
to gradivo na prvem mestu.  
 
 

V8.0, 27.–28. november 2021 

• Med atribute razreda Naročilo sta dodana atributa "Ime/oznaka naročnika" in 
"Gradivo", ki ju lahko dodamo tudi v uporabniško definirane prikaze rezultatov 
iskanja v iskalniku ali v izvoz podatkov.  

•  Iskanje gradiva v katalogu v MI je odslej poenoteno z iskanjem gradiva v katalogu 
v izposoji, prav tako je meja pri iskanju gradiva dvignjena na 2000 izvodov (kot v 
katalogu v izposoji).  

• Popravki: 

– pri upoštevanju rezervacije neprostega gradiva za MI v primeru nove zaloge 
(dostopne za izposojo) ali sprostitvi omejitev pri zalogi, ki je bila doslej 
nedostopna, če je rezervacija za medknjižnično izposojo v seznamu rezervacij 
za to gradivo na prvem mestu;  

– pri rezervaciji neprostega zvezka serijske publikacije;   
– pri evidentiranju vračila serijske publikacije, ki v podpolju "997m – Številčenje - 

prvi nivo (zvezek)" nima vnesene številke zvezka; 
– pri rezervaciji gradiva, ki je evidentirano kot zadržano v oddelku (status B - 

zadržano); 
– pri pripravi dobavnice za izposojo gradiva domače knjižnice, če namesto 

rezerviranega izvoda evidentiramo drugi prosti izvod gradiva iz drugega 
oddelka (ne iz oddelka za MI);   
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– pri programskem evidentiranju prenosa gradiva iz bibliobusa ob pripravi 
rezerviranega gradiva za prevzem v medknjižnični izposoji;  

– pri evidentiranju vračila gradiva naročnika v primeru dodatnih rezervacij pri 
članu, ki je naročen na e-obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu; 

– pri evidentiranju datumov v transakcijski datoteki ob storniranju dobavnice za 
izposojo gradiva domače knjižnice.  

 
 

V7.0.11, 30. oktober 2021 

Odpravljena je napaka pri evidentiranju vračila gradiva naročnika v primeru 
dodatnih rezervacij pri članu, ki je naročen na e-obveščanje o prispelem 
rezerviranem gradivu. 
 
 

V7.0.8, 15. september 2021 

• Odpravljena je napaka pri medknjižnični izposoji kompleta gradiva iz drugega 
oddelka (ne iz oddelka za MI). 
 

 

V7.0, 12.–13. junij 2021 

• Spremenjen je režim dodelitve rezerviranega gradiva: 

– za medknjižnično izposojo (s postopki v izposoji in s postopki v medknjižnični 
izposoji) in 

– članu v izposoji (s postopki v medknjižnični izposoji). 

Če zbrišemo rezervacijo prostega gradiva, ki je evidentirana s statusom O ali O – 
po MI, in je v seznamu rezervacij na prvem mestu rezervacija za medknjižnično 
izposojo, dobi izvod ob dodelitvi za medknjižnično izposojo status O – po MI 
(doslej W – po MI). Če zbrišemo rezervacijo prostega gradiva za medknjižnično 
izposojo, ki je evidentirana s statusom O – po MI, in je v seznamu rezervacij na 
prvem mestu rezervacija za člana, ki si je gradivo rezerviral v izposoji, dobi izvod 
ob dodelitvi članu status O (doslej W). 

V knjižnicah, ki članom omogočajo prevzem gradiva na različnih prevzemnih 
mestih, se rezervirano gradivo za medknjižnično izposojo odslej lahko pripravi za 
prevzem le na prevzemnem mestu za medknjižnično izposojo. V knjižnici z oddelki 
se ob pripravi gradiva za prevzem evidentira še medoddelčna izposoja, če je za 
medknjižnično izposojo rezervirano gradivo iz drugega oddelka (in ne iz oddelka za 
MI). 

OPOZORILO: Rezervacije za medknjižnično izposojo, ki so nastale pred 
namestitvijo nove verzije programske opreme COBISS3, še ne bodo uvrščene na 
prevzemno mesto za medknjižnično izposojo. Zato je treba rezervirano gradivo 
pripravljati za prevzem (metoda Na polico (W)) še na mestih za obdelavo 
rezervacij, kamor so se te rezervacije za medknjižnično izposojo uvrstile. 

• Popravka: 

mailto:izum@izum.si
http://www.izum.si/


COBISS3/Medknjižnična izposoja  Opis dopolnitev 

 

 Institut  
informacijskih 
znanosti 

Prešernova ulica 17 
2000 Maribor 
Slovenija 

02 2520 331 
izum@izum.si  
www.izum.si  

Stran 4 

– pri pripravi gradiva iz oddelka Potujoča knjižnica za prevzem, ko je gradivo 
rezervirano po medknjižnični izposoji; 

– pri pripravi drugega prostega izvoda za prevzem, kot je bil rezerviran, ko je 
gradivo rezervirano po medknjižnični izposoji. 
 

 

V6.28-00(05), 8. april 2021 

• Odpravljena je napaka pri vračilu medknjižnično izposojenega gradiva domače 
knjižnice iz oddelka Potujoča knjižnica.  
 

 

V6.28-00(03), 16. marec 2021 

• Odpravljena je napaka pri kontroli želenega datuma dobave, ki je še sprejemljiv za 
naročnika. 
  
 

V6.28-00, 27.–28. februar 2021 

• Naročila, ki se programsko shranjujejo v bazo podatkov, so preimenovana 
(COBISS/OPAC-naročila v naročila COBISS+, COBISS3/MI-naročila pa v naročila 
COBISS3/MI). V skladu s to spremembo so preimenovane tudi vrednosti nekaterih 
drugih atributov (npr. vrednost atributa "Vnesel" pri zahtevku za MI in pri 
prejetem obvestilu), programska sporočila, imena map s prejetimi naročili in 
obvestili, ki so bila poslana iz COBISS+ ali kot naročila COBISS3/MI, itd. 

• Odpravljena je napaka pri izboru podatkov v definiciji izpisov MI-STA-C01 in MI-
STA-C02.  

 
 
V6.27-00(07), 11. november 2020 

• Popravki: 

– pri izpisu statusa naročila v COBISS+, ko je v knjižnici gradivo pripravljeno za 
pošiljanje; 

– pri pošiljanju dokumentov po e-pošti; 

– pri pošiljanju COBISS3/MI-naročil. 

 
 
V6.27-00(06), 4. november 2020 

• Popravka: 

– metode za prikaz rezerviranega in izposojenega gradiva iz fonda domače 
knjižnice se odslej kličejo asinhrono; 

– optimizacija metode za kreiranje novega zahtevka za MI. 
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V6.27-00(02), 19. oktober 2020 

• Popravka: 

– pri določitvi pošiljatelja (polje Od) v obvestilu, ki ga prejmemo na e-naslov za 
medknjižnično izposojo, ko član prek COBISS+ pošlje novo naročilo, prošnjo za 
preklic naročila ali prošnjo za podaljšanje roka izposoje; 

– pri izpisovanju šumnikov v obvestilu, ki ga prejmemo na e-naslov za 
medknjižnično izposojo, ko član prek COBISS+ prekliče naročilo ali zaprosi za 
podaljšanje roka izposoje.  

 
 

V6.27-00, 17.–18. oktober 2020 

• Pooblastilo ILL_BASIC – izvedba vseh postopkov v segmentu ne omogoča več 
evidentiranja naročnikovega vračila gradiva (z metodo Vpiši vračilo gradiva 
naročnika v razredu Gradivo ali Prejeto/dobavljeno gradivo ali z metodo Vpiši 
vračilo gradiva naročnika (MI) v razredu Član ali Partner) in tiskanja potrdila o 
naročnikovem vračilu gradiva (z metodo Natisni potrdilo o vračilu gradiva 
naročnika v razredu Gradivo ali Prejeto/dobavljeno gradivo), zato je 
preimenovano v ILL_BASIC – izvedba vseh postopkov v segmentu, razen 
evidentiranja vračila gradiva naročnika. Za izvedbo navedenih metod je uvedeno 
novo pooblastilo ILL_RETURN – evidentiranje vračila gradiva naročnika. To 
pooblastilo je uvedeno z namenom, da bi lahko tudi zaposleni, ki imajo 
pooblastila za delo v segmentu COBISS3/Izposoja, nimajo pa pooblastil za delo v 
segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja, ob evidentiranju vračila gradiva pri 
članu evidentirali še vračilo gradiva, ki si ga je član izposodil po medknjižnični 
izposoji. Ker se vračilo takšnega gradiva evidentira s postopki v medknjižnični 
izposoji, lahko lokalni administrator zaposlenim omogoči evidentiranje vračila 
medknjižnično izposojenega gradiva in tiskanje potrdila o vračilu medknjižnično 
izposojenega gradiva, če jim doda osnovno pooblastilo za delo v medknjižnični 
izposoji (ILL – dostop do segmenta COBISS3/Medknjižnična izposoja ter pregled in 
izpis podatkov) in pooblastilo ILL_RETURN – evidentiranje vračila gradiva 
naročnika.  

Predlagani postopek evidentiranja vračila medknjižnično izposojenega gradiva pri 
članu za izposojevalce, ki doslej niso izvajali postopkov medknjižnične izposoje: Če 
želi izposojevalec pri članu evidentirati vračilo medknjižnično izposojenega 
gradiva, naj najprej poišče in izbere člana. Na objektu, ki se naloži na delovno 
področje, naj med povezavami odpre mapo Naročnik – gradivo iz odprtih 
zahtevkov (MI) in iz seznama izbere gradivo (lahko več enot hkrati), ki ga član 
vrača (status takšnega gradiva je izposojeno). Pri gradivu, ki se je naložilo na 
delovno področje, naj nato (lahko prav tako pri več enotah hkrati) uporabi 
metodo (desni klik) Vpiši vračilo gradiva naročnika. Ko se pri izbranem gradivu 
postopek evidentiranja vračila zaključi (status gradiva se spremeni v naročnik 
vrnil), lahko izposojevalec za člana natisne še potrdilo o vračilu gradiva, če 
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gradivo, pri katerem je evidentiral vračilo, ponovno označi in uporabi metodo 
Natisni potrdilo o vračilu gradiva naročnika.  

OPOZORILO: Ob namestitvi programske opreme COBISS3, V6.27-00, bo vsem 
uporabnikom sistema, ki imajo pooblastilo ILL_BASIC, pooblastilo ILL_RETURN 
dodano programsko. 

• Pripravljen je nov izpis za tiskanje potrdila o naročnikovem vračilu gradiva na 
toplotni tiskalnik (ozek format). 

• V urejevalniku Zahtevek za MI je dodan gumb Sporočila za izmenjavo sporočil s 
članom prek COBISS+ (če je naročnik storitve MI partner, gumb Sporočila ni 
aktiven). Po kliku na gumb Sporočila se odpre okno, v katerem lahko pripravimo 
sporočilo za člana in mu ga pošljemo ali preberemo sporočilo, ki nam ga je član 
poslal prek COBISS+. Okno je razdeljeno na več delov: 

− okno Vsa sporočila, kjer se izpišejo vsa poslana in prejeta sporočila; 
razvrščena so od najstarejšega do najnovejšega glede na datum in čas vnosa; 

− pri "Sistemski podatki" se izpišejo podatki o posamičnem sporočilu, ki ga 
izberemo tako, da v oknu Vsa sporočila kliknemo nanj; pri poslanem sporočilu 
se izpišejo uporabniško ime knjižničarja, ki je napisal in poslal sporočilo, ter 
oddelek prijave in čas pošiljanja sporočila; pri prejetem sporočilu se izpišeta 
št. izkaznice člana in čas pošiljanja sporočila; 

− okno Vnesite sporočilo za člana za vnos novega sporočila za člana. 

Ko vnesemo novo sporočilo za člana in kliknemo gumb Pošlji, se okno Sporočila 
zapre, besedilo novega sporočila se shrani med vsa sporočila (poslana in prejeta), 
članu pa se po e-pošti pošlje obvestilo, da smo mu v zvezi naročenim gradivom 
napisali novo sporočilo. S klikom na povezavo v prejetem obvestilu in po uspešni 
prijavi v servis Moje knjižnice si član med odprtimi naročili za medknjižnično 
izposojo lahko ogleda novo sporočilo, ki smo mu ga poslali in nanj tudi odgovori. 
Če nam član napiše sporočilo, se na e-naslov za MI naše knjižnice pošlje obvestilo, 
da nam je član prek COBISS+ napisal sporočilo v zvezi z naročenim gradivom. 

S članom si lahko izmenjujemo sporočila, dokler mu ne dobavimo gradiva (tj. do 
izstavitve dobavnice). Po dobavi gradiva in tudi, ko je obdelava zahtevka za MI že 
zaključena, imamo še vedno možnost vpogleda v vsa sporočila, ki smo jih izmenjali 
s članom, ne moremo pa članu več poslati novega sporočila. Član ima v COBISS+ 
(po prijavi v servis Moje knjižnice in izbiri naše knjižnice) možnost vpogleda v vsa 
prejeta in poslana sporočila ter možnost pošiljanja novega sporočila v zvezi z 
naročenim gradivom, dokler mu gradiva ne dobavimo.  

• V urejevalniku Zahtevek za MI je v zavihku Splošno dodan nov atribut "Plačati 
do", kjer lahko vpišemo datum, do katerega mora naročnik plačati storitev. 
Podatek vnašamo pri zahtevkih za MI, kjer je naročnik član, saj se izpiše v 
COBISS+, in sicer v servisu Moje knjižnice, med njegovimi odprtimi naročili za 
medknjižnično izposojo (tabela "Odprta naročila", stolpec "Rok plačila"). Datum, 
do katerega mora naročnik plačati storitev, vnesemo v zahtevku za MI, če želimo, 
da član storitev plača, preden mu dobavimo gradivo.  
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• V COBISS+ je spremenjen obrazec za naročanje gradiva po medknjižnični izposoji. 
Član vanj ne more več vnesti dovoljenja za naročanje gradiva v tujini, prav tako ne 
more več izbrati niti načina prejemanja obvestil o naročenem gradivu, niti 
možnosti prejema SMS- obvestila o nerealizirani dobavi gradiva in/ali o prispelem 
gradivu, zato se ob oddaji naročila ti podatki več ne prenesejo v zahtevek za MI. 
Pri prejetem zahtevku za MI, ki ga je član poslal prek COBISS+, je zato v 
urejevalniku Zahtevek za MI vedno določen način obveščanja e-pošta, pri atributu 
"Opomba iz zahtevka za MI" pa se med kontaktnimi podatki o članu ne izpišejo 
več njegov poštni naslov, številka stacionarnega in mobilnega telefona, temveč le 
njegov e-naslov. 

• Prek COBISS+ lahko naroči gradivo samo član, ki je knjižnici že posredoval svoj e-
naslov za prejemanje obvestil (privzeto obveščanje člana v zvezi z njegovim 
naročilom je po e-pošti).  

• Član, ki je naročil gradivo prek COBISS+, ne more več prejeti SMS-obvestila o 
nerealizirani dobavi gradiva in tudi ne SMS-obvestila o prispelem gradivu.   

• Zaradi nove možnosti naročanja e-virov prek COBISS+ je šifrant za vrsto gradiva 
med podatki o gradivu v zahtevku za MI dopolnjen z novo vrednostjo e-vir. 
Naročila za nakup e-virov, ki jih člani posredujejo prek COBISS+, se namreč 
programsko shranijo med prispele zahtevke za MI.  

• Če član prek COBISS+ po MI naroči e-vir, se med podatki o gradivu v zahtevku za 
MI pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in "Medij gradiva" privzeto določijo 
naslednje vrednosti: nakup, e-vir in elektronski viri. Teh vrednosti ne moremo 
spremeniti. 

• Pri zahtevku za MI za nakup e-vira ne moremo rezervirati gradiva domače 
knjižnice.   

• Seznam atributov, ki se v brskalniku izpišejo ob izbiri podatkov o gradivu iz 
zahtevka za MI, je dopolnjen z atributom "Povezava do gradiva (SFX)". Povezava 
se shrani, ko član prek COBISS+ naroči e-vir (e-knjigo, e-revijo, članek …). 
Če povezavo skopiramo v spletni brskalnik, se prek OpenURL povezovalnika 
prikažejo informacije o dostopnosti gradiva.  

• Dodana je metoda Zahtevek za MI / Pripravi dobavnico za nakup e-vira. 
Izvedemo jo lahko pri zahtevku za MI, ki ima status prispelo, določeno gradivo ali 
določen dobavitelj (dobavitelj ni domača knjižnica), pri katerem je med podatki o 
gradivu pri "Vrsta storitve" določena vrednost nakup. Dobavnico za nakup e-vira 
lahko pripravimo za več izbranih zahtevkov za MI hkrati – s tem se gradivo uvrsti v 
isto dobavnico. Pogoj za pripravo takšne dobavnice je, da bomo gradivo iz 
izbranih zahtevkov za MI dobavili istemu naročniku in na enak način ter da bo 
storitev plačal isti plačnik. 

 

V6.26-00, 25.–26. april 2020 

• Gradivo domače knjižnice, ki je zaradi medknjižnične izposoje medoddelčno 
izposojeno v oddelek za MI, se odslej ob razdolžitvi v medknjižnični izposoji (ko 
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evidentiramo vračilo medknjižnično izposojenega gradiva ali ob brisanju 
rezervacije prostega gradiva pri zahtevku za MI) ne dodeli več članu, ki je v 
oddelku za MI v seznamu rezervacij za to gradivo na prvem mestu, zato lahko to 
gradivo takoj nato vrnemo v matični oddelek. Gradiva pa ne moremo takoj vrniti v 
matični oddelek, če je v oddelku za MI v seznamu rezervacij za to gradivo na 
prvem mestu nova rezervacija za medknjižnično izposojo in v matičnem oddelku 
ni rezervacij za to gradivo ali če je v matičnem oddelku v seznamu rezervacij za to 
gradivo na prvem mestu nova rezervacija za MI. V tem primeru se namreč 
medoddelčno izposojeno gradivo dodeli novemu zahtevku za MI.  

• V obvestilu o prispeli prošnji za preklic naročila (COBISS+) se odslej namesto 
številke člana izpiše številka njegove izkaznice. 

• Meja pri iskanju gradiva v katalogu medknjižnične izposoje je dvignjena na 800 
izvodov gradiva. 
 
 

V6.25-00(03), 29. februar 2020 

• V iskalniku razreda Zahtevek za MI sta umaknjeni iskalni polji "Davčna stopnja" in 
"Vrsta prometa za obračun DDV".  
 

 

V6.24-00, 7.–8. december 2019 

• Popravek pri brisanju rezervacije prostega gradiva v medknjižnični izposoji, če je 
rezerviran medoddelčno izposojen izvod gradiva in za to gradivo v oddelku za MI 
obstajajo dodatne rezervacije.   

 
 
V6.22-00, 8.–9. junij 2019 

• Popravka: 

– pri iskanju gradiva v katalogu; če za gradivo obstaja seznam rezervacij, ki 
vključuje tudi rezervacije za medknjižnično izposojo, se odslej v knjižnicah z 
oddelki ne izpisuje več mesto prve rezervacije za MI, kadar iščemo gradivo v 
vseh oddelkih hkrati; 

– pri pripravi naročila za dobavitelja, če je naročnik član in želimo zanj pri 
dobavitelju naročiti zvezek serijske publikacije, ki ga ima tudi domača knjižnica. 

 
 
V6.21-00, 16.–17. marec 2019 

• Popravka: 

– pri pripravi dobavnice za izposojo gradiva domače knjižnice (metoda Zahtevek 
za MI / Pripravi dobavnico za izposojo gradiva domače knjižnice); če 
pripravimo dobavnico za izposojo gradiva domače knjižnice za prosti izvod 
gradiva, ki ga imamo v rokah, in ne za tistega, ki je že pripravljen za prevzem 
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(in ima status W – čaka na polici (rezervacija)), dobi novoizbrani izvod status W 
– čaka na polici (rezervacija); 

– pri pripravi naročila za dobavitelja, če je naročnik član in želimo zanj pri 
dobavitelju naročiti zvezek serijske publikacije, ki ga ima tudi domača knjižnica. 

 
 
V6.19-00, 29.–30. september 2018 

• Vključena je programska kontrola pri določitvi cene za storitev medknjižnične 
izposoje. Knjižnice, ki niso zavezane za plačilo DDV v skladu s 94. členom ZDDV-1 
(pri podatkih o domači knjižnici ali pri nadrejenem partnerju ni postavljena 
kljukica pri atributu "Identif. za namene DDV"), lahko pri vnosu cene za 
dobavljeno gradivo v urejevalnikih Zahtevek za MI / Cena, Prejeto/dobavljeno 
gradivo / Cena in pri vnosu posrednih ter dodatnih posrednih stroškov v 
urejevalniku Posredni strošek pri atributu "Vrsta prometa za obračun DDV" 
izberejo le vrsto prometa Oproščeno plačila DDV. Knjižnice, ki so zavezane za 
plačilo DDV, lahko izberejo katero koli vrednost.  

• Dopolnjena sta izpisa Dobavnica in Priloga k dobavnici, kjer so podatki o prometu 
prikazani glede na vrednost atributa "Vrsta prometa za obračun DDV". 

• Pri atributu "Vrsta prometa za obračun DDV" je odslej privzeta vrednost 
Oproščeno plačila DDV. 

• Popravek pri dodelitvi gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo – 
zahtevek za MI, ki mu je bil dodeljen prosti izvod gradiva, bo ob izbiri na delovnem 
področju obarvan rdeče. 

 
 
V6.18-04, 11. avgust 2018 

• Odpravljena je napaka pri dodelitvi gradiva za medknjižnično izposojo ob vračilu 
gradiva v izposoji. 

 
 
V6.18-03, 31. julij 2018 

• Popravek pri dodelitvi gradiva iz drugega oddelka za medknjižnično izposojo – če 
je gradivo iz drugega oddelka (in ne iz oddelka za MI), ki je izposojeno pri članu, 
ob vračilu dodeljeno za medknjižnično izposojo, se odslej natisne tudi listek s 
podatki o rezervaciji za medknjižnično izposojo. 

 
 
V6.18-00, 9.–10. junij 2018 

• Uveden je novi atribut Vrsta prometa za obračun DDV, ki je nadomestil atribut 
Davčna stopnja. Pri vnosu postavk v cenik storitev za MI in pri določitvi cen za 
dobavljeno gradivo ter vnosu posrednih stroškov je omogočeno ločevanje na štiri 
vrste prometa:  
- ni predmet DDV, 
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- oproščeno plačila DDV, 
- 22 % in 
- 9,5 %. 
Pri vnosu postavk v cenik je vključena tudi programska kontrola. Knjižnice, ki niso 
zavezane za plačilo DDV v skladu s 94. členom ZDDV-1, so, ker so mali davčni 
zavezanec, oproščene obračunavanja DDV. Če ima knjižnica nastavljeno, da ni 
identificirana za namene DDV (pri podatkih o domači knjižnici ali pri nadrejenem 
partnerju ni postavljena kljukica pri atributu Identif. za namene DDV), lahko pri 
vnosu ali ažuriranju postavk cenika izbere le vrsto prometa Oproščeno plačila 
DDV. Knjižnice, ki so zavezane za plačilo DDV, lahko izberejo katero koli vrednost. 

 
 
V6.15-00, 10.–11. februar 2018 

• Popravek napake pri pošiljanju dokumentov partnerju iz baze podatkov COLIB po 
e-pošti – če v bazi podatkov COLIB pri knjižnici ni objavljen e-naslov za 
medknjižnično izposojo, se ob pošiljanju dokumentov tej knjižnici v vlogi 
naročnika ali dobavitelja za MI ne izvede preverjanje e-naslova. 

 
 
V6.14-02, 20.–21. januar 2018 

• Popravek napake pri rezervaciji zvezka serijske publikacije v zahtevku za MI, če so 
na bibliografskem zapisu obstajali tudi letniki brez vpisane inventarne številke.  

 
 
V6.14-01, 21. december 2017 

• V katalogu se pri rezultatih iskanja poleg podatka o številu polj 996/997 izpiše tudi 
število zapisov, ki ustrezajo iskalni zahtevi. 

 
 
V6.12-00, 17.–18. junij 2017 

• Omogočeno je spreminjanje uvodnega besedila v Obvestilu o poteku roka 
izposoje. V ta namen prekopiramo definiciji spremenljivk Obvestilo o poteku roka 
izposoje – besedilo in Obvestilo o poteku roka izposoje – besedilo (eng) iz skupine 
sistemskih definicij spremenljivk v skupino uporabniških definicij spremenljivk in 
tam spremenimo besedilo. 

• Odpravljena je napaka pri obdelavi zahtevkov MI za gradivo domače knjižnice, pri 
katerem so se podatki o zalogi prevezali na nov bibliografski zapis.  

• Odpravljena je napaka pri izpisu dobavnice v angleškem jeziku. 

 
 
V6.11-00(01), 19. april 2017 

• Popravek napake pri vračilu medknjižnično izposojenega gradiva domače 
knjižnice, za katerega je v seznamu rezervacij na 1. mestu rezervacija za oddelek. 
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V6.11-00, 15.–17. april 2017 

• Odpravljena je napaka pri tiskanju zahtevkov za MI v knjižnicah, ki uporabljajo 
segment COBISS3/Izposoja. Odslej se med podatki o naročniku – članu izpišeta tudi 
e-naslov in številka mobilnega telefona, ki sta vnesena pri podatkih za elektronsko 
obveščanje člana. 

• Odpravljena je napaka pri pošiljanju več Obvestil o zavrnitvi naročila hkrati. 

• Odpravljena je napaka pri izvedbi postopkov (sprememba datuma vrnitve gradiva, 
vnos vračila gradiva itd.) pri medknjižnično izposojenem gradivu domače knjižnice. 
Napaka se je pojavila v primeru dodatnih rezervacij tega gradiva, če je na vrhu 
seznama rezervacij bila rezervacija za drug oddelek. 

 

 

V6.10-03, 25.–26. marec 2017 

• Na osnovi odločbe Informacijskega pooblaščenca z dne 27. 2. 2017 (številka: 0612-
16/2017/8) so bili spremenjeni dokumenti, ki se po e-pošti pošiljajo naročnikom – 
članom (to so Obvestilo o zavrnitvi naročila, Obvestilo o prispelem gradivu, 
Obvestilo o poteku roka izposoje, Dobavnica (v formatu pdf), Potrdilo o vračilu 
gradiva in splošna obvestila za naročnike). Kadar se ta obvestila pošiljajo po e-
pošti, v njih odslej niso navedeni osebni podatki o članu, ampak samo številka 
izkaznice člana. V dokumentih, ki se po e-pošti pošiljajo naročnikom – partnerjem, 
ni sprememb. 

 
 
V6.10-02(02), 13. marec 2017 

• Odpravljena je napaka pri pošiljanju obvestil o zavrnitvi zahtevka za MI članom. 

 
 
V6.10-00(01), 30.–31. januar 2017 

• Odpravljena je napaka pri sprejemanju COBISS3/MI-naročil. 

 
 
V6.10-00, 28.–29. januar 2017 

• Za iskanje v katalogu je dodana možnost nastavitve iskalnih polj, ki jih najpogosteje 
uporabljamo. Za nastavitev iskalnih polj za iskanje na zavihku Polje 996/997 
nastavimo iskalna polja, tako da izberemo želena iskalna polja v iskalniku razreda 
Polje 996/997 in jih shranimo s klikom na Shrani poizvedbo. Za nastavitev iskalnih 
polj na zavihku Bibliografski zapis nastavimo iskalna polja na enak način tudi v 
iskalniku razreda Bibliografski zapis. 

• Odpravljena je napaka v iskalniku razreda Dobavnica pri iskanju po atributu "Za 
plačilo". 
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• Odpravljena je napaka pri metodi Natisni potrdilo o vračilu gradiva naročnika. 

 

 

V6.8-03, 27. oktober 2016 

• Odpravljena je napaka pri pripravi dobavnice za izposojo kompleta gradiva domače 
knjižnice, ki ne pripada oddelku za MI. 

• Odpravljena je napaka v komunikaciji z lokalno bazo podatkov COBISS2 ob 
izstavitvi dobavnice za gradivo domače knjižnice. 

 
 

V6.8-00, 4.–5. oktober 2016 

• Dopolnjena je metoda Gradivo / Pripravi podatke za izpis statistik, s katero 
pripravimo podatke, ki se upoštevajo pri pripravi in izpisu statistik v medknjižnični 
izposoji. Zdaj lahko nastavimo datum in čas začetka izvajanja, če želimo, da se 
priprava teh podatkov začne izvajati kasneje (npr. zunaj delovnega časa). 

• Dopolnjen je seznam atributov, ki se izpišejo v brskalniku ob izbiri podatkov o 
prejetem/dobavljenem gradivu. Izpišejo se tudi naslednji atributi, na osnovi katerih 
se izračuna znesek za dobavljeno enoto gradiva (vrednost pri "Znesek"): količina, 
enota mere, cena na enoto, vrednost brez DDV in popusta, stopnja popusta, 
znesek popusta, davčna osnova, davčna stopnja in znesek davka. Prav tako se 
izpišejo tudi naslednji atributi, na osnovi katerih se izračuna dodatni znesek za 
dobavljeno enoto gradiva (vrednost pri "Dodatni znesek"): cena na enoto, vrednost 
brez DDV in popusta, stopnja popusta, znesek popusta, davčna osnova, davčna 
stopnja in znesek davka. 

• V knjižnicah, ki še uporabljajo COBISS2/Izposojo, je dopolnjen seznam atributov, ki 
se izpišejo v brskalniku ob izbiri storitve iz cenika za medknjižnično izposojo. 
Izpišejo se tudi: količina, enota mere, cena na enoto, vrednost brez DDV in 
popusta, stopnja popusta, znesek popusta, davčna osnova, davčna stopnja in 
znesek davka. 

V knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja, je dopolnjen seznam atributov, ki 

se izpišejo v brskalniku ob izbiri storitve iz skupine Storitve/terjatve – skupina (MI) v 

ceniku. Izpišejo se tudi: uporabniško ime knjižničarja, ki je storitev vnesel v cenik (pri 

"Vnesel"), datum in čas vnosa (pri "Vneseno"), uporabniško ime knjižničarja, ki je 

nazadnje spremenil podatke o izbrani storitvi (pri "Spremenil"), ter datum in čas 

spreminjanja (pri "Spremenjeno"). 
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