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A PREGLED POSTOPKOV IN STATUSOV 

V dodatku je podan tabelarični prikaz osnovnih postopkov medknjižnične 

izposoje, pri katerih se spremeni vsaj eden od statusov razredov in objektov. 

V stolpcih so navedeni razredi in objekti, ki so vključeni v izvedbo postopka. 

Poleg imen so podane tudi oznake, ki jih imajo ti razredi in objekti v segmentu 

medknjižnične izposoje. 

V vrsticah so navedeni postopki, kot so opisani v osnovnem delu priročnika. 

Pri posameznem postopku so našteti tudi razredi in objekti, ki imajo v menijih 

vključeno metodo, s katero lahko ta postopek izvedemo. 

V celicah tabele je naveden status razreda in objekta ob zaključku izvedbe 

metode. Če se status v nekem postopku ni spremenil, je izpisan trenutno 

veljavni status, določen v enem od prejšnjih postopkov. Prazne celice 

pomenijo, da razredi in objekti niso bili neposredno povezani z izvedbo 

postopka. 

Tabela  A-1: Osnovni postopki v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja 

          RAZREDI 

       

 POSTOPKI 

 

Gradivo 

G 

 

Zahtevek za 

MI 

Z 

Zahtevek za 

MI (kopija) 

Z 

 

Naročilo 

N 

Prejeto/ 

dobavljeno 

gradivo 

Pg 

 

Dobavnica 

D 

Račun 

R 

1) Vnos splošnih 

podatkov v 

zahtevek za 

MI 

(Z, Č – Član, P 

– Partner) 

 evidentirano      

 

2) Vnos podatkov 

o gradivu za 

zahtevek za 

MI 

(Z) 

evidentiran 

zahtevek       

ali 

določen   

dobavitelj (če 

smo podatke 

o gradivu 

prenesli iz 

lokalne baze 

podatkov) 

določeno 

gradivo        

ali 

določen   

dobavitelj (če 

smo podatke o 

gradivu 

prenesli iz 

lokalne baze 

podatkov)     
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          RAZREDI 

       

 POSTOPKI 

 

Gradivo 

G 

 

Zahtevek za 

MI 

Z 

Zahtevek za 

MI (kopija) 

Z 

 

Naročilo 

N 

Prejeto/ 

dobavljeno 

gradivo 

Pg 

 

Dobavnica 

D 

Račun 

R 

3) Brisanje 

podatkov o 

gradivu v 

zahtevku za 

MI 

       (Z) 

 evidentirano     

 

4) Določitev 

dobavitelja v 

zahtevku za 

MI 

(Z) 

določen 

dobavitelj 

določen   

dobavitelj 
    

 

5) Rezervacija 

gradiva 

domače 

knjižnice 

(Z) 

določen 

dobavitelj 

določen 

dobavitelj 
    

 

6) Brisanje 

rezervacije 

gradiva 

domače 

knjižnice 

(Z) 

evidentiran 

zahtevek 

določeno 

gradivo 
    

 

7) Obdelava 

prejetih 

COBISS3/MI-

naročil 

(Zp – Prispeli 

zahtevki/ 

obvestila, Z) 

evidentiran 

zahtevek       

ali  

določen 

dobavitelj 

prispelo       

ali 

določen   

dobavitelj 

 

 
   

 

8) Obdelava 

prejetih 

COBISS/OPAC

-naročil 

(Zp – Prispeli 

zahtevki/ 

obvestila, Z) 

evidentiran 

zahtevek       

ali  

določen 

dobavitelj 

prispelo       

ali 

določen   

dobavitelj 
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          RAZREDI 

       

 POSTOPKI 

 

Gradivo 

G 

 

Zahtevek za 

MI 

Z 

Zahtevek za 

MI (kopija) 

Z 

 

Naročilo 

N 

Prejeto/ 

dobavljeno 

gradivo 

Pg 

 

Dobavnica 

D 

Račun 

R 

9) Kopiranje 

zahtevka za 

MI s statusom: 

evidentirano, 

določeno 

gradivo,  

določen 

dobavitelj 

(dobavitelj ni 

domača 

knjižnica), 

zaključeno – 

preklicano (če 

je pri zahtevku 

za MI že bil 

določen 

dobavitelj, to 

ni bila domača 

knjižnica) ali 

zaključeno – 

zavrnjeno 

(Z) 

evidentiran 

zahtevek       

ali        

določen 

dobavitelj 

evidentirano 

ali 

določeno 

gradivo        

ali        

določen 

dobavitelj  

ali 

zaključeno – 

preklicano 

ali 

zaključeno – 

zavrnjeno  

evidentirano 

ali 

določeno 

gradivo        

ali        

določen 

dobavitelj  

   

 

10) Kopiranje 

zahtevka za 

MI s statusom: 

določen 

dobavitelj 

(dobavitelj je 

domača 

knjižnica) ali 

zaključeno – 

preklicano (in 

je pri zahtevku 

za MI bil 

določen 

dobavitelj, in 

sicer domača 

knjižnica) 

določen 

dobavitelj  

določen 

dobavitelj 

določeno 

gradivo 
   

 

11) Kopiranje 

zahtevka za 

MI s statusom: 

v obdelavi, 

zaključeno – 

naročilo 

preklicano, 

zaključeno –

nerealizirana 

dobava ali 

zaključeno 

(dobavitelj ni 

domača 

knjižnica)  

        (Z) 

določen 

dobavitelj 

v obdelavi 

ali 

zaključeno – 

naročilo 

preklicano  

ali 

zaključeno – 

nerealizirana 

dobava 

ali 

zaključeno 

določen 

dobavitelj 
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          RAZREDI 

       

 POSTOPKI 

 

Gradivo 

G 

 

Zahtevek za 

MI 

Z 

Zahtevek za 

MI (kopija) 

Z 

 

Naročilo 

N 

Prejeto/ 

dobavljeno 

gradivo 

Pg 

 

Dobavnica 

D 

Račun 

R 

12) Kopiranje 

zahtevka za 

MI s statusom: 

v obdelavi, 

zaključeno – 

naročilo 

preklicano, 

zaključeno –

nerealizirana 

dobava ali 

zaključeno  

(dobavitelj je 

domača 

knjižnica) 

        (Z) 

določen 

dobavitelj 

v obdelavi 

 ali 

zaključeno – 

naročilo 

preklicano  

ali 

zaključeno – 

nerealizirana 

dobava 

ali 

zaključeno 

določeno 

gradivo 
   

 

13) Kreiranje 

dodatnega 

zahtevka za 

MI s statusom 

prispelo ali 

določen 

dobavitelj 

(dobavitelj ni 

domača 

knjižnica) 

        (Z) 

evidentiran 

zahtevek 

ali  

določen 

dobavitelj 

prispelo  

ali 

določen 

dobavitelj 

prispelo  

ali 

določen 

dobavitelj 

   

 

14) Kreiranje 

dodatnega 

zahtevka za 

MI s statusom 

določen 

dobavitelj 

(dobavitelj je 

domača 

knjižnica) 

        (Z) 

določen 

dobavitelj 

določen 

dobavitelj 

določeno 

gradivo 
   

 

15) Brisanje 

zahtevka za 

MI 

        (Z) 

se zbriše iz 

baze 

podatkov 

se zbriše iz 

baze podatkov 
    

 

16) Zavrnitev 

zahtevka za 

MI 

        (Z) 

zaključeno –

zahtevek 

zavrnjen 

zaključeno –

zavrnjeno 
    

 

17) Vnos preklica 

zahtevka za 

MI 

        (Z) 

zaključeno – 

zahtevek 

preklican 

zaključeno – 

preklicano 
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          RAZREDI 

       

 POSTOPKI 

 

Gradivo 

G 

 

Zahtevek za 

MI 

Z 

Zahtevek za 

MI (kopija) 

Z 

 

Naročilo 

N 

Prejeto/ 

dobavljeno 

gradivo 

Pg 

 

Dobavnica 

D 

Račun 

R 

18) Zaključitev 

prejema več 

številk zvezkov 

izbranega 

letnika serijske 

publikacije 

(pri izposoji 

gradiva Dk) 

        (Z) 

zaključen 

prejem 
v obdelavi  zaključeno 

prejem – 

zaključeno 
 

 

19) Priprava 

dobavnice za 

izposojo 

gradiva Dk 

        (Z) 

dobavnica 

evidentirana 
v obdelavi  zaključeno 

dobavnica 

evidentirana 
evidentirano 

 

20) Priprava 

dobavnice za 

nakup gradiva 

Dk 

        (Z) 

dobavnica 

evidentirana 
v obdelavi  zaključeno 

dobavnica 

evidentirana 
evidentirano 

 

21) Združitev 

zahtevka za 

MI 

(Z) 

zaključeno – 

zahtevek 

združen 

zaključeno – 

združeno 
     

22) Razdružitev 

zahtevka za 

MI 

(Z) 

evidentiran 

zahtevek 

določeno 

gradivo 
    

 

23) Priprava 

naročila 

        (Z) 

naročilo 

evidentirano 
v obdelavi  evidentirano   

 

24) Izstavitev in 

pošiljanje 

naročila 

       (N)  

naročilo 

izstavljeno 
v obdelavi  izstavljeno   

 

25) Brisanje 

naročila 

        (N) 

določen 

dobavitelj 

določen 

dobavitelj 
 

zbriše se iz 

baze podatkov 
  

 

26) Izstavitev in 

pošiljanje 

preklica pri 

dobavitelju 

(dobavitelj ni 

domača 

knjižnica) 

(N) 

poslan 

preklic 

naročila 

v obdelavi  poslan preklic   
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          RAZREDI 

       

 POSTOPKI 

 

Gradivo 

G 

 

Zahtevek za 

MI 

Z 

Zahtevek za 

MI (kopija) 

Z 

 

Naročilo 

N 

Prejeto/ 

dobavljeno 

gradivo 

Pg 

 

Dobavnica 

D 

Račun 

R 

27) Preklic 

naročila tipa 

ARTEmail 

(N) 

poslan 

preklic 

naročila 

v obdelavi  poslan preklic   

 

28) Vnos zavrnitve 

preklica 

naročila 

(N) 

naročilo 

izstavljeno 
v obdelavi  izstavljeno   

 

29) Vnos 

odobritve 

preklica 

naročila in 

zahtevka za 

MI 

(N) 

zaključeno – 

naročilo 

preklicano 

zaključeno – 

naročilo 

preklicano 

 
zaključeno – 

preklicano 
  

 

30) Vnos 

odobritve 

preklica 

naročila 

(N) 

naročilo 

evidentirano  
v obdelavi  

verzija > 0: 

evidentirano 
  

 

31) Preklic 

internega 

naročila in 

zahtevka za 

MI 

(N) 

zaključeno – 

naročilo 

preklicano 

zaključeno – 

naročilo 

preklicano 

 
zaključeno – 

preklicano 
  

 

32) Preklic 

internega 

naročila in 

nadaljevanje 

obdelave 

zahtevka za 

MI  

(N) 

določen 

dobavitelj  

ali  

določeno 

gradivo 

določen 

dobavitelj  

ali  

določeno 

gradivo 

 
zbriše se iz 

baze podatkov 
  

 

33) Ponovno 

naročanje 

        (N) 

naročilo 

evidentirano  
v obdelavi  

verzija > 0: 

evidentirano 
  

 

34) Prenaročanje 

        (N) 

naročilo 

evidentirano  
v obdelavi  

verzija > 0: 

evidentirano 
  

 

35) Evidentiranje 

nerealizirane 

dobave 

        (N) 

zaključeno – 

nerealizirana 

dobava  

zaključeno – 

nerealizirana 

dobava  

 

zaključeno – 

nerealizirana 

dobava  

  

 

36) Evidentiranje 

prejema 

        (N) 

evidentiran 

prejem  
v obdelavi  izstavljeno 

prejem – 

evidentirano 
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          RAZREDI 

       

 POSTOPKI 

 

Gradivo 

G 

 

Zahtevek za 

MI 

Z 

Zahtevek za 

MI (kopija) 

Z 

 

Naročilo 

N 

Prejeto/ 

dobavljeno 

gradivo 

Pg 

 

Dobavnica 

D 

Račun 

R 

37) Brisanje 

podatkov o 

prejemu 

        (Pg) 

naročilo 

izstavljeno 
v obdelavi  izstavljeno 

zbriše se iz 

baze podatkov 
 

 

38) Izstavitev in 

pošiljanje 

reklamacije 

dobavitelju 

(dobavitelj ni 

domača 

knjižnica) 

        (Pg) 

reklamiran 

prejem  
v obdelavi  izstavljeno 

prejem – 

reklamirano 
 

 

39) Vnos zavrnitve 

reklamacije  

        (Pg)  

evidentiran 

prejem  
v obdelavi  izstavljeno 

prejem – 

evidentirano 
 

 

40) Vnos 

odobritve 

reklamacije – 

prejem 

gradiva 

        (Pg) 

evidentiran 

prejem  
v obdelavi  izstavljeno 

prejem – 

evidentirano 
 

 

41) Vnos 

odobritve 

reklamacije – 

obnova 

naročila 

        (Pg) 

naročilo 

izstavljeno  
v obdelavi  izstavljeno 

zbriše se iz 

baze podatkov 
 

 

42) Zaključitev 

prejema 

        (Pg) 

zaključen 

prejem  
v obdelavi  zaključeno 

prejem – 

zaključeno 
 

 

43) Zaključitev 

prejema in 

priprava 

dobavnice 

        (Pg) 

dobavnica 

evidentirana 
v obdelavi  zaključeno 

dobavnica 

evidentirana 
evidentirano 

 

44) Priprava 

dobavnice 

        (Pg) 

dobavnica 

evidentirana 
v obdelavi  zaključeno 

dobavnica 

evidentirana 
evidentirano 

 

45) Izstavitev in 

pošiljanje 

dobavnice 

        (D) 

izposojeno   

ali         

dobava kopij 

v obdelavi  zaključeno 

izposojeno   

ali         

dobava kopij  

izstavljeno 

 

46) Brisanje 

dobavnice 

        (D) 

evidentiran 

prejem 
v obdelavi  izstavljeno 

prejem – 

evidentirano 

zbriše se iz 

baze podatkov 
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          RAZREDI 

       

 POSTOPKI 

 

Gradivo 

G 

 

Zahtevek za 

MI 

Z 

Zahtevek za 

MI (kopija) 

Z 

 

Naročilo 

N 

Prejeto/ 

dobavljeno 

gradivo 

Pg 

 

Dobavnica 

D 

Račun 

R 

47) Storno 

izstavljene 

dobavnice 

        (D) 

evidentiran 

prejem 
v obdelavi  izstavljeno 

prejem – 

evidentirano 
stornirano 

 

48) Zaključitev 

dobave kopij 

        (G, Pg) 

zaključen 

zahtevek 
zaključeno  zaključeno 

zaključeno – 

dobava kopij 
zaključeno 

 

49) Vnos vračila 

(gradivo vrne 

naročnik) 

       (G, Pg,   

       Č – Član,     

       P – Partner) 

naročnik 

vrnil 
v obdelavi  zaključeno vrnjeno zaključeno 

 

50) Vnos vračila 

(gradivo 

vrnemo 

dobavitelju) 

        (G, Pg, 

        P – Partner) 

zaključen 

zahtevek 
zaključeno  zaključeno 

zaključeno –

vrnjeno 

dobavitelju 

zaključeno 

 

51) Priprava 

računa 

        (D, R) 

izposojeno   

ali         

dobava kopij 

ali        

naročnik 

vrnil         

ali      

zaključen 

zahtevek  

v obdelavi      

ali    

zaključeno 

 zaključeno 

izposojeno   

ali         

dobava kopij 

ali        

vrnjeno        

ali    

zaključeno – 

dobava kopij 

ali   

zaključeno – 

vrnjeno 

dobavitelju 

izstavljeno        

ali    

zaključeno;  

status računa 

pri dobavnici  

= račun 

evidentiran 

evidentirano 

52) Brisanje 

računa 

        (R) 

izposojeno   

ali         

dobava kopij 

ali        

naročnik 

vrnil   

ali      

zaključen 

zahtevek  

v obdelavi      

ali    

zaključeno 

 zaključeno 

izposojeno   

ali         

dobava kopij 

ali        

vrnjeno        

ali    

zaključeno – 

dobava kopij 

ali   

zaključeno – 

vrnjeno 

dobavitelju 

izstavljeno        

ali    

zaključeno; 

status računa 

pri dobavnici  

= ni računa 

zbriše se iz 

baze podatkov 
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          RAZREDI 

       

 POSTOPKI 

 

Gradivo 

G 

 

Zahtevek za 

MI 

Z 

Zahtevek za 

MI (kopija) 

Z 

 

Naročilo 

N 

Prejeto/ 

dobavljeno 

gradivo 

Pg 

 

Dobavnica 

D 

Račun 

R 

53) Izstavitev in 

pošiljanje 

računa 

        (R) 

izposojeno   

ali         

dobava kopij 

ali        

naročnik 

vrnil  

ali      

zaključen 

zahtevek  

v obdelavi      

ali    

zaključeno 

 zaključeno 

izposojeno   

ali         

dobava kopij 

ali        

vrnjeno        

ali    

zaključeno – 

dobava kopij 

ali  

zaključeno – 

vrnjeno 

dobavitelju  

izstavljeno        

ali    

zaključeno; 

status računa 

pri dobavnici  

= račun 

izstavljen 

izstavljeno 
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