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1 UVOD  

V navodilih so opisani vsi postopki v medknjižnični izposoji, ki jih lahko 

izvedemo od trenutka, ko prejmemo naročnikov zahtevek za medknjižnično 

izposojo (v nadaljevanju: MI), pa vse do takrat, ko vrnemo gradivo dobavitelju 

ali v skladišče. 

Opisani so tudi drugi postopki, ki sodijo v sklop vzdrževanja podatkov. 

Nekatere od teh postopkov moramo izvesti pred začetkom obdelave zahtevkov 

za MI, drugih ni nujno, je pa priporočljivo, ker si s tem olajšamo delo. 

V knjižnicah z oddelki, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja, lahko vse 

postopke v medknjižnični izposoji (obdelava naročnikovega zahtevka za MI, 

naročanje gradiva itd.) izvajamo, če smo prijavljeni v oddelek, ki izvaja 

medknjižnično izposojo (t. i. oddelek za MI) ali kateri koli drugi oddelek. 

Pred začetkom obdelave zahtevkov za MI moramo: 

 dopolniti podatke o domači knjižnici; ti podatki so preneseni iz baze 

podatkov COLIB 

 vpisati knjižnice, druge organizacije in servise v bazo podatkov o 

partnerjih kot: 

 dobavitelje v MI  

 naročnike v MI 
 

 nastaviti začetne vrednosti na števcih listin  

Vnos podatkov o domači knjižnici in partnerjih je opisan v priročniku 

COBISS3/Upravljanje aplikacij (gl. pogl. 2.1 in 3.1). 

Če naročnikom zaračunavamo storitve MI, definiramo še cenik. Z njim si 

olajšamo določitev cene, ki jo bomo naročnikom zaračunali za dobavljeno 

gradivo. 

Zahtevek za MI lahko poda: 

 posameznik, za katerega bomo gradivo naročili pri dobavitelju 

 organizacija, za katero bomo gradivo naročili pri dobavitelju, ali druga 

knjižnica, ki ji bomo dobavili gradivo domače knjižnice  

 domača knjižnica, ki naroča pri dobavitelju gradivo za lastne potrebe 

(npr. če želimo kupiti kopije dokumentov za dopolnitev lastnega fonda 

Pogoji za izvedbo 

postopkov v MI 

Prevzem 

naročnikovega 

zahtevka za MI 
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ali si izposoditi gradivo za kakšno razstavo) 

Pri evidentiranju naročnikovega zahtevka za MI najprej določimo vrsto 

naročnika. Ta je lahko: 

 član  

 partner 
 

Po izbiri vrste naročnika poiščemo in izberemo konkretnega naročnika. Če ga 

ne najdemo, ga moramo najprej vpisati v ustrezno bazo podatkov. Če je 

naročnik posameznik, ga vpišemo v lokalno bazo podatkov o članih (v okolju 

COBISS2 ali COBISS3), če pa je naročnik organizacija, knjižnica ali drug 

servis, ga vpišemo v bazo podatkov o partnerjih kot naročnika v MI. 

Po vpisu naročnika v ustrezno bazo podatkov lahko evidentiramo njegov 

zahtevek za MI. Najprej vnesemo splošne podatke in podatke o gradivu, nato 

pa določimo še dobavitelja, pri katerem bomo naročili želeno gradivo. Če nam 

je zahtevek za MI posredovala druga knjižnica, lahko zanjo rezerviramo 

gradivo domače knjižnice, pri tem pa bo domača knjižnica programsko 

določena za dobavitelja. 

Splošni podatki iz prejetega naročnikovega zahtevka za MI, bibliografski 

podatki o eni enoti gradiva, podatek o dobavitelju, pri katerem bomo to gradivo 

naročili, ter še nekateri drugi podatki so v bazi podatkov shranjeni kot en 

zahtevek za MI. Za vsako posamezno enoto gradiva moramo evidentirati svoj 

zahtevek za MI. Če naročnik naroča več enot gradiva hkrati, si lahko pri vnosu 

pomagamo s kopiranjem splošnih podatkov iz prvega vnesenega zahtevka za 

MI. 

Nekateri zahtevki za MI, ki nam jih posredujejo naročniki, se lahko  

programsko shranijo v bazo podatkov o prispelih zahtevkih za MI. To so 

zahtevki za MI, ki nam jih druge knjižnice pošljejo iz okolja COBISS3, člani 

pa preko COBISS/OPAC-a. 

Po vnosu podatkov iz prejetega naročnikovega zahtevka za MI določimo 

dobavitelja, ki mu lahko pošljemo prošnjo, naj nam posreduje informacijo o 

ceni gradiva, ali pa zanj pripravimo naročilo in mu ga pošljemo. Pri pošiljanju 

se – glede na tip – izbrano naročilo izpiše na tiskalnik, pošlje na e-naslov 

dobavitelja ali programsko shrani v bazo podatkov o zahtevkih za MI druge 

knjižnice. Pri naslovu se upoštevajo podatki o partnerju v vlogi dobavitelja v 

MI, ki smo jih izbrali ob določitvi dobavitelja pri zahtevku za MI (podatki o 

kontaktni osebi ali oddelku ali splošni podatki). Pri pošiljanju naročila po pošti 

lahko izpišemo tudi nalepko z naslovom dobavitelja. 

Za gradivo iz domače knjižnice pripravimo interna naročila. 

Po naročanju gradiva lahko dobavitelj pošlje obvestilo, na osnovi katerega mu 

moramo poslati ponovno naročilo. Če nas dobavitelj obvesti, da gradiva ne 

more dobaviti, lahko gradivo naročimo pri drugem dobavitelju. Če pa gradiva 

ne moremo naročiti pri nobenem dobavitelju, evidentiramo nerealizirano 

dobavo in naročnika o tem obvestimo. 

Ko prejmemo naročeno gradivo, evidentiramo prejem. S shranjevanjem 

podatkov se na osnovi datuma vrnitve, ki ga je določil dobavitelj, izračuna 

datum vrnitve za naročnika, da lahko gradivo še pravočasno vrnemo 

dobavitelju. Če prejeto gradivo ne ustreza naročenemu, a ga vseeno 

Naročanje gradiva 

Prejem gradiva  
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nameravamo dobaviti naročniku, lahko spremenimo podatke o gradivu, lahko 

pa pripravimo reklamacijo in jo skupaj z gradivom pošljemo dobavitelju. Če 

želimo gradivo predati naročniku, prejem zaključimo. Za enega ali več izbranih 

prejemov lahko hkrati z zaključitvijo prejema pripravimo tudi dobavnico. 

Ko zaključimo prejem gradiva, pripravimo dobavnico, ki jo bo naročnik prejel 

skupaj z gradivom, in obvestimo naročnika o možnosti prevzema. Gradivo 

lahko naročniku pošljemo tudi po pošti, e-pošti (elektronski dokumenti) ali po 

kurirju. 

Na dobavnici se izpišejo podatki o gradivu, ki ga dobavljamo, in znesek za 

plačilo opravljene storitve. Znesek, ki ga bo naročnik plačal za dobavljeno 

enoto gradiva, lahko določimo na osnovi definiranega cenika že pri vnosu 

zahtevka za MI ali na osnovi dejanskih stroškov pošiljanja pri evidentiranju 

prejema gradiva ali pri pripravi dobavnice. 

Naročniku lahko dobavimo: 

 gradivo, ki ga mora vrniti, ker mu ga samo posojamo  

 gradivo, ki mu ga ni treba vrniti (kopije dokumentov, e-gradivo) 
 

Dobavo gradiva naročniku evidentiramo z izstavitvijo dobavnice. Ob izstavitvi 

se evidentira tudi datum izposoje ali predaje kopije naročniku. Če naročniku 

pošiljamo gradivo po pošti ali mu ga dostavi kurir, lahko za pakete z gradivom 

izpišemo ustrezno število dobavnic in nalepk z naslovi naročnikov. Običajno 

dobavnico izpišemo v dveh izvodih: prvi izvod je za naročnika, drugi za interne 

namene – najpogosteje za računovodstvo. 

Naročnika, ki bo prišel iskat gradivo v knjižnico, je treba najprej obvestiti o 

prejemu gradiva. Obvestimo ga lahko po telefonu ali pa mu pošljemo obvestilo, 

potem ko smo pripravili dobavnico. Ko pride naročnik v knjižnico, poiščemo 

pripravljeno dobavnico in jo izstavimo. 

Pri gradivu, ki smo ga izposodili naročniku, lahko spremenimo datum, do 

katerega mora biti vrnjeno, in tako podaljšamo rok izposoje. Če je rok za 

izposojo gradiva potekel, lahko za naročnika pripravimo obvestilo o poteku 

roka izposoje. 

Če smo naročniku dobavili gradivo, ki mu ga ni treba vrniti, lahko po izstavitvi 

dobavnice zaključimo obdelavo naročnikovega zahtevka za MI. 

Ko naročnik gradivo vrne, moramo preveriti, ali je nepoškodovano in vrnjeno v 

roku. Nato vnesemo podatke o vračilu gradiva naročnika. Za naročnika lahko 

natisnemo tudi potrdilo o vračilu. 

Postopek medknjižnične izposoje zaključimo z vnosom podatkov o vračilu 

gradiva dobavitelju ali v skladišče. Za dobavitelja lahko natisnemo tudi zahvalo 

za enote, ki nam jih je dobavil in mu jih zdaj vračamo. 

Za partnerja, ki se pojavlja kot naročnik ali plačnik, lahko pripravimo račun za 

posamezno opravljeno storitev (posamezna izstavljena dobavnica) ali zbirni 

račun za več storitev (več izstavljenih dobavnic) in mu ga izstavimo. 

Za naročnika lahko kadar koli pripravimo obvestilo o naročenem gradivu, 

evidentiramo pa lahko tudi naročnikov odgovor. Enako velja za dobavitelja 

gradiva. Prav tako lahko ponudimo naročnikom članom storitve elektronskega 

Dobava gradiva 

naročniku 

Vračilo gradiva 

Obveščanje 

naročnikov in 

dobaviteljev 

Priprava in izstavitev 

računov 
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obveščanja, kot so pošiljanje določenih vrst obvestil po e-pošti ali kot  

SMS-obvestilo. 

Član nam lahko preko COBISS/OPAC-a pošlje prošnjo za preklic svojega 

zahtevka za MI in prošnjo za podaljšanje roka izposoje, ki se programsko 

shrani v bazo podatkov o prispelih obvestilih. 

Od začetka do zaključka obdelave naročnikovega zahtevka za MI se pri gradivu 

beležijo dogodki. Iz seznama dogodkov so razvidne podrobnosti pri obdelavi 

tega zahtevka za MI. 

V segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja lahko vzdržujemo podatke, ki 

omogočajo izvedbo postopkov v medknjižnični izposoji; to so podatki o 

partnerjih, podatki o članih (če knjižnica uporablja segment 

COBISS3/Izposoja), podatki o ceniku, podatki za izpis statistik itd. Omogočen 

je tudi dostop do lokalnega kataloga, v katerem lahko poiščemo gradivo, 

pogledamo bibliografske zapise in pripadajoče podatke o zalogi, ter dobimo 

informacijo o tem, kdo si je določeno gradivo izposodil ali rezerviral. 

Segment COBISS3/Medknjižnična izposoja je povezan s segmenti 

COBISS3/Zaloga, COBISS2/Izposoja ali COBISS3/Izposoja, COBISS3/Izpisi 

in COBISS3/Upravljanje aplikacij. 

V segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja uporabljamo bibliografske 

podatke iz lokalne in iz vzajemne baze podatkov, ali iz izbranih katalogov 

drugih tujih knjižnic, ki so brezplačno dostopni preko interneta (protokol 

Z39.50). Vsaka aktivnost, ki povzroči spremembo v lokalni bazi podatkov 

(rezervacija gradiva za medknjižnično izposojo, medknjižnična izposoja, 

vračilo gradiva), je vidna tudi v COBISS/OPAC-u. Vnos podatkov o partnerjih 

si lahko olajšamo s prenosom podatkov iz baze podatkov COLIB ali baze 

podatkov o članih. 

Dodatek A vsebuje tabelarični prikaz postopkov medknjižnične izposoje, pri 

katerih se spremeni vsaj eden od statusov razredov in objektov.  

V dodatku B je opisan postopek, s katerim v segmentu COBISS3/Izpisi 

pripravljamo izpise za medknjižnično izposojo. Naveden je tudi seznam 

sistemskih spremenljivk, prav tako definiranih v segmentu COBISS3/Izpisi, 

katerih vrednosti se izpisujejo v obrazcih za medknjižnično izposojo.  

V dodatku C so opisane osnovne značilnosti izpisov za medknjižnično 

izposojo, ki jih lahko pripravljamo in izpisujemo ali pošiljamo po e-pošti kar v 

segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja.  

V dodatku D so opisani izpisi o dobavljenem gradivu v medknjižnični izposoji,  

v dodatku E pa statistike za medknjižnično izposojo, ki jih pripravljamo in 

izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi.  

Povezava z drugimi 

segmenti in bazami 

podatkov 

Pregled dogodkov 

Prejem obvestil 

Drugi postopki v 
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Dodatki 
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2 PREVZEM NAROČNIKOVEGA ZAHTEVKA 

ZA MI 

V poglavju je opisan postopek vnosa podatkov iz prejetega naročnikovega 

zahtevka za MI.  

Prav tako je opisan dostop do kataloga, v katerem lahko iščemo in 

pregledujemo bibliografske zapise ali pripadajoče podatke o zalogi iz lokalne 

baze podatkov, ter rezerviramo gradivo, če bomo naročniku dobavili gradivo 

domače knjižnice. Če bomo za naročnika gradivo naročili pri dobavitelju, v 

zahtevku za MI določimo dobavitelja, kar je pogoj za pripravo naročila. 

Opisan je tudi način obdelave zahtevkov za MI, ki nam jih druge knjižnice 

posredujejo iz okolja COBISS3, in zahtevkov za MI, ki nam jih člani 

posredujejo preko COBISS/OPAC-a (ti zahtevki se programsko shranjujejo v 

bazo podatkov o prispelih zahtevkih za MI). Tovrstne zahtevke za MI pred 

obdelavo običajno natisnemo in shranimo. 

Vnesene zahtevke za MI lahko kopiramo, na osnovi zahtevkov, ki se 

programsko shranijo v bazo podatkov o prispelih zahtevkih za MI, pa lahko 

kreiramo dodatne zahtevke za MI. Vnesene zahtevke lahko tudi zbrišemo. 

Opisana sta tudi postopka, s katerima zaključimo obdelavo naročnikovega 

zahtevka, če njegov zahtevek za MI zavrnemo ali če odobrimo njegovo prošnjo 

za preklic zahtevka za MI. Prav tako je opisan postopek, s katerim zavrnemo 

prošnjo za preklic, ki nam jo je član posredoval preko COBISS/OPAC-a.  

Dobavitelju lahko še pred pripravo naročila pošljemo prošnjo, naj nam sporoči 

ceno. 

Na koncu poglavja so opisani še način zaključitve prejema pri izposoji več 

številk zvezkov izbranega letnika serijske publikacije, če imamo te zvezke v 

rokah, način evidentiranja izposoje gradiva iz domače knjižnice, če imamo 

gradivo v rokah in poznamo njegovo identifikacijsko številko (inventarno 

številko ali številko za izposojo), način evidentiranja nakupa kopij gradiva iz 

domače knjižnice ter postopek določitve člana v segmentu COBISS2/Izposoja 

za evidentiranje rezervacij gradiva za medknjižnično izposojo. 

Podpoglavja: 

 Vnos zahtevka za MI  

 Katalog 
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 Rezervacija gradiva domače knjižnice 

 Sprememba podatkov v zahtevku za MI 

 Brisanje rezervacije gradiva domače knjižnice 

 Obdelava prejetih COBISS3/MI-naročil  

 Obdelava prejetih COBISS/OPAC-naročil 

 Tiskanje zahtevka za MI 

 Kopiranje zahtevka za MI 

 Kreiranje dodatnega zahtevka za MI 

 Brisanje zahtevka za MI 

 Zavrnitev zahtevka za MI 

 Vnos preklica zahtevka za MI 

 Zavrnitev prošnje za preklic zahtevka za MI 

 Pošiljanje prošnje za informacijo o ceni 

 Zaključitev prejema več številk zvezkov izbranega letnika serijske 

publikacije (pri izposoji gradiva domače knjižnice) 

 Priprava dobavnice za izposojo gradiva domače knjižnice 

 Priprava dobavnice za nakup gradiva domače knjižnice 

 Določitev člana v segmentu COBISS2/Izposoja za evidentiranje 

rezervacij gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo  
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2.1 VNOS ZAHTEVKA ZA MI  

Naročniki lahko svoje zahtevke za MI posredujejo na različne načine: 

 osebno 

 po pošti 

 po e-pošti 

 po faksu 

 iz okolja COBISS3 (gl. pogl. 2.6) 

 preko COBISS/OPAC-a (gl. pogl. 2.7) 
 

Prejete zahtevke naročnikov evidentiramo v razredu Zahtevek za MI. Če 

naročnik naroča več enot gradiva, kreiramo toliko objektov tega razreda, 

kolikor je enot gradiva v naročnikovem zahtevku za MI. V bazi podatkov so 

kot en zahtevek za MI shranjeni splošni podatki in podatki o eni enoti gradiva 

iz naročnikovega zahtevka.  

 

Opozorilo: 

Če je v naročnikovem zahtevku pet enot gradiva, kreiramo v razredu Zahtevek 

za MI pet novih objektov. 

 

Ker so splošni podatki iz naročnikovega zahtevka za vse enote gradiva enotni, 

si lahko vnos podatkov olajšamo tako, da že pred vnosom splošnih podatkov in 

podatkov o prvi enoti gradiva kreiramo potrebno število zahtevkov za MI. Pri 

shranjevanju zahtevka za MI se bodo vpisani podatki prekopirali in shranili 

tolikokrat, kolikor kopij smo določili. Pri teh zahtevkih za MI potem le še 

vpišemo podatke o gradivu in dobavitelju, signaturo gradiva pri dobavitelju ter 

morebitno opombo za naročilo. 

Pred vnosom podatkov iz naročnikovega zahtevka lahko torej določimo število 

enot gradiva, ki jih bomo evidentirali, obvezno pa moramo določiti vrsto 

naročnika. Ta je glede na prejeti zahtevek za MI lahko: 

 član  

 partner  
 

Potem ko izberemo vrsto naročnika, poiščemo in izberemo konkretnega 

naročnika ter evidentiramo njegov zahtevek za MI. Najprej vnesemo splošne 

podatke in če opravljene storitve ne bo plačal naročnik, določimo še plačnika. 

Nato vnesemo podatke o gradivu in določimo dobavitelja, pri katerem bomo 

naročili želeno gradivo. Če bomo naročniku dobavili gradivo domače 

knjižnice, ga rezerviramo. Pri zahtevku za MI lahko določimo že tudi znesek, 

ki ga bomo naročniku zaračunali za dobavljeno enoto gradiva. 
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Opozorilo: 

Če naročnika ne najdemo, ga moramo najprej vpisati v ustrezno bazo 

podatkov. Posameznika vpišemo v lokalno bazo podatkov o članih (v okolju 

COBISS2 ali COBISS3), organizacijo, knjižnico ali drug servis pa vpišemo v 

bazo podatkov o partnerjih v vlogi naročnika v MI. 

 

Naročnik je vpisan v ustrezno bazo podatkov.  

 

1. Izberemo razred Zahtevek za MI in nato metodo Razred / Nov objekt.  

Odpre se okno za vpis števila novih zahtevkov za MI, ki jih nameravamo 

shraniti v bazo podatkov, in izbiro vrste naročnika.  

2. Pri "Štev. objektov" vpišemo število novih zahtevkov za MI, izberemo 

naročnika (člana ali partnerja) in kliknemo gumb V redu.  

 

Primer:  

Če naročnik naroča tri enote gradiva, vpišemo pri "Štev. objektov" vrednost 

3. Na ta način kreiramo v razredu Zahtevek za MI tri nove objekte. Po 

vnosu podatkov v prvi zahtevek za MI in shranjevanju teh podatkov se 

splošni podatki prenesejo v druga dva zahtevka za MI. Pri vsaki od obeh 

kopij zahtevkov za MI moramo dopisati še podatke o gradivu in določiti 

dobavitelja.  

 

Za izbrano vrsto naročnika se odpre iskalnik (Iskanje – Član ali Iskanje – 

Partner).  

3. Poiščemo in izberemo naročnika.  

Če je naročnik partner z več kontaktnimi osebami ali oddelki, za katere smo 

določili, da se njihov naslov upošteva in izpisuje v izpisih v MI, se po izbiri 

partnerja odpre okno Naslovi partnerja. V tem oknu so za izbranega 

partnerja prikazani identifikacijski podatki o teh kontaktnih osebah in 

oddelkih. Izberemo želene podatke, ki določajo poštni in e-naslov ter način 

komuniciranja z naročnikom.  

Domačo knjižnico, enega od njenih kontaktnih oddelkov ali eno od njenih 

kontaktnih oseb izberemo kot naročnika, če želimo pri dobavitelju naročiti 

gradivo za lastne potrebe. 

Odpre se urejevalnik Zahtevek za MI, kjer vpisujemo in spreminjamo 

podatke iz prejetega naročnikovega zahtevka za MI.  

Glede na izbrano vrsto naročnika se ob gumbu Naročnik – partner ali 

Naročnik – član izpišejo identifikacijski podatki o naročniku, za katerega 

vnašamo zahtevek za MI. Pri članu se izpišejo vpisna številka ter priimek in 

ime. Pri partnerju se izpišejo: 

 oznaka, ime in dodatno ime partnerja ali  

 oznaka in ime kontaktnega oddelka ali  

 oznaka, ime in priimek kontaktne osebe ter področje njenega dela  

 

Postopek 

Pogoj 
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Opozorilo: 

Naročnik je lahko samo eden: član, partner ali domača knjižnica. 

 

4. Če opravljene storitve ne bo plačal naročnik, določimo ali spremenimo 

plačnika (gl. pogl. 2.1.1).  

5. Vnesemo splošne podatke o prejetem zahtevku za MI (gl. pogl. 2.1.2). 

6. Vnesemo podatke o gradivu (gl. pogl. 2.1.3). 

7. Rezerviramo gradivo, če bomo naročniku dobavili gradivo domače 

knjižnice (gl. pogl. 2.3). 

 

Opozorilo: 

Kadar rezervacija gradiva ni možna (za gradivo je onemogočena izposoja  

ali ni podatkov o zalogi), vendar za naročnika gradivo kljub temu lahko 

pripravimo (kopije iz tega gradiva ali elektronsko obliko), lahko 

pripravimo dobavnico za nakup gradiva domače knjižnice (gl. pogl. 2.18) 

tudi brez predhodne rezervacije gradiva.  

 

8. Določimo dobavitelja, če bomo za naročnika gradivo naročili pri 

dobavitelju (gl. pogl. 2.1.4). 

9. Določimo znesek, ki ga bomo naročniku zaračunali za dobavljeno enoto 

gradiva (gl. pogl. 2.1.5 in pogl. 2.1.5.1). 

10. Shranimo podatke. 

 

Pri shranjevanju novega zahtevka za MI se pri "Številka" določi številka, pod 

katero bo ta zahtevek shranjen v bazi podatkov. Številka zahtevka za MI, ki je 

vidna v brskalniku v delu okna s seznamom atributov, je hkrati tudi številka 

naročila, ki ga bomo poslali dobavitelju, ter številka, pod katero se bodo 

shranili podatki o gradivu in podatki, ki jih bomo vnesli po prejemu gradiva.  

S shranjevanjem novega zahtevka za MI se spremenijo tudi vrednosti na 

števcih gradiva pri naročniku: skupno število vseh njegovih zahtevkov za MI se 

poveča, po vnosu podatkov o gradivu pa se poveča še število enot za naročanje 

pri dobavitelju ali v domači knjižnici.  

Hkrati se gradivo uvrsti v seznam gradiva iz vseh odprtih zahtevkov za MI pri 

naročniku in – če smo pri zahtevku že določili dobavitelja – pri partnerju v 

vlogi dobavitelja ali pri domači knjižnici. Dokler ne zaključimo obdelave 

zahtevka za MI, lahko gradivo izberemo, če v seznamu objektov, ki so 

povezani z izbranim naročnikom ali dobaviteljem, odpremo mapo Naročnik – 

gradivo iz odprtih zahtevkov (MI) ali Dobavitelj – gradivo iz odprtih 

zahtevkov (MI). Ob rezervaciji gradiva domače knjižnice se gradivo uvrsti 

tudi v seznam rezerviranega gradiva za medknjižnično izposojo. Pogledamo ga 

lahko, če najprej izberemo domačo knjižnico in nato metodo Objekt / Prikaži 

seznam rezerviranega gradiva (MI). 

V knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja, se rezervirano 

gradivo uvrsti tudi v seznam evidentiranega gradiva domače knjižnice pri 

naročniku. Pogledamo ga lahko, če v seznamu objektov, ki so povezani z 
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izbranim naročnikom, odpremo mapo Gradivo domače knjižnice. V 

knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS2/Izposoja, pa se v tem segmentu 

rezervirano gradivo evidentira pri članu, pri katerem se vzdržuje evidenca 

rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo (gl. pogl. 

2.19). 

 

Zahtevek za MI 

 evidentirano, če so vneseni splošni podatki o prejetem naročnikovem 

zahtevku za MI 

 določeno gradivo, če so vneseni splošni podatki in podatki o gradivu 

(vsaj ena od vrednosti pri "Naslov", "Vir – naslov" ali 

"Standard/patent") 

 določen dobavitelj, če je dobavitelj, pri katerem bomo naročili gradivo, 

že določen 
 

Gradivo 

 evidentiran zahtevek, če je status zahtevka za MI določeno gradivo 

 določen dobavitelj, če ima tudi zahtevek za MI status določen 

dobavitelj  

 

Zahtevek za MI lahko vnesemo tudi tako, da najprej poiščemo in izberemo 

naročnika (v razredu Član, Partner ali Domača knjižnica) in zatem izberemo 

metodo Objekt / Vpiši zahtevek za MI (MI). 

Gl. tudi pogl. 2.6, pogl. 2.7, pogl. 2.9  in pogl. 2.10.  

 

Pripravimo naročilo (gl. pogl. 3.1). 

2.1.1 Določitev plačnika 

Plačnika določimo, kadar opravljene storitve ne bo plačal naročnik. Za plačnika 

lahko izberemo katero koli organizacijo, ki smo jo že vpisali v bazo podatkov o 

partnerjih. Od vnesenih podatkov pri partnerju, ki ga določimo za plačnika 

opravljene storitve, je odvisno, kako se izpiše naslov prejemnika računa v 

dobavnici in računu. 

Če je naročnik partner, se ob kreiranju novega zahtevka za MI ob gumbu 

Plačnik izpišejo podatki, ki identificirajo plačnika: oznaka ter ime in dodatno 

ime partnerja, ki je tudi naročnik storitve. Plačnika spremenimo samo v 

primeru, če bo opravljeno storitev plačala druga organizacija ali knjižnica iz 

baze podatkov o partnerjih. 

Če je naročnik član, ob kreiranju novega zahtevka plačnik ni določen. Plačnika 

določimo le, če bo namesto člana storitev plačala (njegova) organizacija, ki je 

že vpisana v bazo podatkov o partnerjih. 

Če je naročnik in plačnik storitve član, plačnika ne določamo. Prav tako ne 

določamo plačnika, če je naročnik in plačnik storitve organizacija, vpisana v 

bazo podatkov o partnerjih kot samostojni partner brez nadrejenega partnerja 

(npr. Mariborska knjižnica, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 

Možnosti ... 

Kako naprej ... 

Status po vnosu 

zahtevka za MI 
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ipd.) ali kot partner z nadrejenim partnerjem (npr. posamezna članica Univerze 

v Mariboru ali Univerze na Primorskem). 

Plačnika torej določimo ali spremenimo samo v naslednjih primerih: 

 naročnik je član, opravljeno storitev pa bo plačala organizacija, ki je že 

vpisana v bazo podatkov o partnerjih 

 naročnik je organizacija, vpisana v bazo podatkov o partnerjih, 

opravljeno storitev pa bo plačala druga organizacija iz baze podatkov o 

partnerjih 

 

Primera:  

Če je naročnik član, opravljeno storitev pa bo plačala npr. njegova organizacija, 

ki smo jo kot samostojnega partnerja vpisali v bazo podatkov o partnerjih (npr. 

Nova KBM d. d.), določimo za plačnika to organizacijo. 

Če je naročnik član, opravljeno storitev pa bo plačala npr. njegova organizacija, 

ki smo jo vpisali v bazo podatkov o partnerjih kot partnerja z nadrejenim 

partnerjem (npr. posamezna članica Univerze v Mariboru ali Univerze na 

Primorskem, ki smo ji določili nadrejenega partnerja Univerzo), določimo za 

plačnika članico univerze (npr. Ekonomsko-poslovno fakulteto) in ne univerzo.  

 

Primer:  

Če je naročnik organizacija, vpisana v bazo podatkov o partnerjih (npr. 

Knjižnica Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in 

informatiko v Ljubljani), opravljeno storitev pa bo plačala druga organizacija iz 

baze podatkov o partnerjih (npr. Fakulteta za računalništvo in informatiko v 

Ljubljani), določimo za plačnika to organizacijo. 

 

Splošna priporočila za vnos podatkov o nekaterih visokošolskih knjižnicah so 

opisana v priročniku COBISS3/Upravljanje aplikacij; gl. dodatek B.  

Plačnika lahko določamo ali spreminjamo v urejevalniku Zahtevek za MI, 

dokler ne kreiramo dobavnice. Ob kreiranju dobavnice pa se ustvarjena 

povezava prenese k dobavnici, pri kateri lahko spreminjamo podatek o 

plačniku v urejevalniku Dobavnica, dokler dobavnice ne izstavimo.  

 

Če določamo plačnika v urejevalniku Zahtevek za MI: 

 dobavnice še nismo pripravili (zahtevek za MI ima status prispelo, 

evidentirano, določeno gradivo, določen dobavitelj in v obdelavi, pri 

čemer objekt Dobavnica še ni kreiran) 

Če določamo plačnika v urejevalniku Dobavnica: 

 dobavnice še nismo izstavili (dobavnica ima status evidentirano) 

 

1. V urejevalniku Zahtevek za MI/Splošno ali Dobavnica kliknemo gumb 

Plačnik, ki predstavlja povezavo z razredom Partner. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Partner. 

Pogoj 

 

Postopek 
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2. Poiščemo in izberemo partnerja, ki bo plačal opravljeno storitev namesto 

naročnika.  

 

Z izbiro plačnika se ob gumbu Plačnik izpišejo identifikacijski podatki o 

izbranem plačniku: oznaka, ime in dodatno ime partnerja. 

Po shranjevanju zahtevka za MI, za katerega smo določili plačnika, se status 

zahtevka za MI ne spremeni. Podatek o plačniku je pri izbranem zahtevku za 

MI in pri dobavnici viden tudi v brskalniku, v delu okna s seznamom atributov, 

in med povezavami.  

 

Plačnika najhitreje določimo, če v urejevalniku (Zahtevek za MI/Splošno, 

Dobavnica) ob gumbu Plačnik kliknemo ikono . Odpre se okno za vnos ali 

brisanje povezave, kjer vpišemo oznako partnerja in kliknemo gumb V redu. 

Če je plačnik že določen, ga spremenimo tako, da po kliku na ikono  najprej 

iz vnosnega polja izbrišemo dosedanjo oznako partnerja, vpišemo novo 

vrednost in nato kliknemo gumb V redu. 

2.1.2 Vnos splošnih podatkov 

Splošne podatke iz prejetega naročnikovega zahtevka vnašamo v urejevalniku 

Zahtevek za MI/Splošno. Večino podatkov lahko spreminjamo, dokler ne 

zaključimo obdelave naročnikovega zahtevka.  

 

Naročnikovega zahtevka še nismo zaključili (zahtevek za MI ima status 

prispelo, evidentirano, določeno gradivo, določen dobavitelj ali v obdelavi). 

 

1. Pri "Način posredov. zahtevka" izberemo ustrezno vrednost za način, kako 

nam je naročnik posredoval svoj zahtevek za MI. Pri zahtevku, ki se 

programsko shrani v bazo podatkov o prispelih zahtevkih za MI (prejeto 

COBISS3/MI-naročilo in COBISS/OPAC-naročilo), se določi ustrezna 

vrednost, ki je ne moremo spremeniti. 

2. Pri "Datum zahtevka naročnika" vpišemo datum, ki je naveden v prejetem 

naročnikovem zahtevku za MI. Program ponudi tekoči datum, ki ga lahko 

spremenimo. Podatek je obvezen. Pri prejetem COBISS3/MI-naročilu in 

COBISS/OPAC-naročilu se privzame datum pošiljanja naročila.  

3. Pri "Oznaka listine" vpišemo številko referenčnega dokumenta naročnika. 

To je lahko številka prejete naročilnice člana, "Vaš znak" iz prejete 

naročilnice organizacije ali številka iz naročila druge knjižnice. Podatek ni 

obvezen. Pri prejetem COBISS3/MI-naročilu se privzame številka 

naročnikovega naročila. 

4. Pri "Dobaviti do" evidentiramo želeni datum dobave, ki je še sprejemljiv za 

naročnika. Program ponudi privzeto vrednost, izračunano na osnovi roka 

dobave, ki ga lahko določimo pri podrobnejših podatkih o domači knjižnici 

pri "Rok dobave (štev. dni)". Podatek lahko spremenimo. Če je pri "Rok 

dobave (štev. dni)" pri podrobnejših podatkih o domači knjižnici vrednost 

0, se pri kreiranju novega zahtevka za MI pri "Dobaviti do" privzeta 

Postopek 

Pogoj 

Možnosti ... 
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vrednost ne izpiše.  

 

Opozorilo: 

Datum pri "Dobaviti do" se izračuna samo pri kreiranju novega zahtevka 

za MI. Sprememba datuma naročnikovega zahtevka ne vpliva na ponovni 

izračun datuma. 

 

Pri prejetem COBISS3/MI-naročilu in COBISS/OPAC-naročilu se 

privzame vrednost iz naročila. 

5. Pri "Način dobave" izberemo ustrezno vrednost za način, kako bomo 

naročniku dobavili gradivo. Če je naročnik naš partner, program ponudi 

vrednost, ki smo jo določili pri podrobnejših podatkih o partnerju v vlogi 

naročnika v MI pri "Način dobave gradiva (MI)". Če je naročnik član, 

program ponudi vrednost osebni dvig. Vrednost lahko spremenimo. 

Podatek je obvezen. 

 

Primer:  

Če bomo naročniku dobavili gradivo (kopije dokumentov) v elektronski 

obliki, izberemo pri "Način dobave" naslednje vrednosti: e-pošta – če mu 

bomo gradivo poslali po e-pošti kot priponko k dobavnici, splet – če mu 

bomo gradivo namestili na spletni strani, ali Ariel – če mu ga bomo poslali 

preko programske opreme Ariel.  

 

Kadar član svoj zahtevek za MI pošilja preko COBISS/OPAC-a in obrazec 

za naročanje vključuje izbiro načina, na katerega bo član prevzel gradivo, 

se privzame vrednost, ki jo je izbral ob pripravi naročila. Pri prejetem 

COBISS3/MI-naročilu se prav tako privzame vrednost iz naročila. 

6. Pri "Način obveščanja" izberemo ustrezno vrednost za način, kako bomo 

naročnika obveščali o dogodkih v zvezi z njegovim zahtevkom za MI.  

Kadar član svoj zahtevek za MI pošilja preko COBISS/OPAC-a, se 

privzame vrednost, ki jo je izbral ob pripravi naročila. Te vrednosti ne 

moremo spremeniti.  

7. Če naročnik dovoli naročanje gradiva pri tujih dobaviteljih, označimo 

potrditveno polje pri "Dobava iz tujine". 

Kadar član svoj zahtevek za MI pošilja preko COBISS/OPAC-a, se 

privzame vrednost, ki jo je izbral ob pripravi naročila.  

8. Pri "Sprejemljivi stroški" vpišemo najvišji znesek, ki ga je naročnik še 

pripravljen plačati za dobavo gradiva. Znesek lahko vpišemo v izbrani 

valuti (privzeta vrednost je domača valuta). Ob izbiri valute članice EU, ki 

je že prevzela evro, se programsko nastavi valuta evro. 

Pri prejetem COBISS3/MI-naročilu in COBISS/OPAC-naročilu se 

privzame vrednost iz naročila. 
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Opozorilo: 

Sprejemljive stroške običajno vpisujemo, če naročnik dovoljuje naročanje 

gradiva iz tujine; dobava gradiva iz slovenskih knjižnic se obračuna po 

veljavnem ceniku. 

 

9. Če želimo vpisati opombo ali drug dodatni podatek, ki je naveden v 

naročnikovem zahtevku za MI, kliknemo gumb Opomba iz zahtevka za 

MI. Odpre se okno, v katero vpišemo besedilo.  

Pri prejetem COBISS3/MI-naročilu in COBISS/OPAC-naročilu se pri tem 

atributu izpišejo podatki, ki jih ne moremo spremeniti. 

10. Pri "Signatura" vpišemo signaturo gradiva. 

 

Opozorilo: 

Signaturo, če jo poznamo, vpišemo šele po vnosu podatkov o gradivu in 

določitvi dobavitelja. Podatek ni obvezen. Kadar rezerviramo prosto 

gradivo domače knjižnice, se signatura vpiše programsko. 

 

11. Kliknemo gumb Op. v naročilu. Odpre se okno, v katero vpišemo besedilo 

opombe, ki se bo izpisala v naročilu.  

12. Za vnos kakršne koli opombe o naročniku ali njegovem zahtevku kliknemo 

gumb Opomba. Odpre se okno, v katero vpišemo želeno besedilo. 

Opombo lahko vpišemo kadar koli, tudi po zaključku obdelave 

naročnikovega zahtevka za MI. 

 

Zahtevek za MI 

 evidentirano 

 

Vnesemo podatke o gradivu (gl. pogl. 2.1.3). 

2.1.3 Vnos podatkov o gradivu 

Podatke o eni enoti gradiva s prejetega naročnikovega zahtevka za MI vnašamo 

v urejevalniku Gradivo. Običajno storimo to že pri vnosu novega zahtevka za 

MI takoj za splošnimi podatki, lahko pa tudi kasneje, ko so splošni podatki že 

vneseni in shranjeni.  

 

Zahtevek za MI ima status evidentirano. 

  

1. V urejevalniku Zahtevek za MI/Splošno kliknemo gumb Gradivo. 

Odpre se urejevalnik Gradivo. 

2. Določimo vrsto storitve ter vrsto in medij gradiva. Pri "Vrsta storitve", 

"Vrsta gradiva" in "Medij gradiva" se izpišejo privzete vrednosti za 

izposojo monografske publikacije. Če ne ustrezajo gradivu, ki ga naročnik 

naroča, jih spremenimo. Izbira vrste in medija gradiva ni odvisna od vrste 

Postopek 

Status po vnosu 

splošnih podatkov 

Kako naprej ... 

  

Pogoj 
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storitve. 

 

Nasvet: 

Če želi naročnik kupiti kopijo članka, najhitreje določimo privzete 

vrednosti za tovrstno storitev, če kliknemo gumb Spremeni privz. vredn. 

Po kliku se pri "Vrsta storitve" izpiše vrednost nakup, pri "Vrsta gradiva" 

vrednost članek in pri "Medij gradiva" vrednost kopija. S ponovnim klikom 

na gumb Spremeni privz. vredn. se pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in 

"Medij gradiva" zopet izpišejo privzete vrednosti za izposojo monografske 

publikacije: izposoja, mon. publ. in knjiga.  

 

3. Potrditveno polje "Ohrani podatke o članku" označimo, če želi naročnik 

kupiti kopijo članka (pri "Vrsta storitve" je izbrana vrednost nakup, pri 

"Vrsta gradiva" vrednost članek in pri "Medij gradiva" vrednost kopija) in 

so podatki o članku že vneseni. Ko bomo podatke o publikaciji, v kateri je 

članek, prenesli iz vzajemne ali lokalne baze podatkov, se bodo vneseni 

podatki o članku (naslov in avtor članka ter številke strani, na katerih je 

članek) ohranili.    

4. Vnesemo bibliografske podatke (gl. tudi pogl. 2.1.3.1, pogl. 2.1.3.2 in pogl. 

2.1.3.3). 

Vpišemo COBISS.SI-ID.  

 

Nasvet: 

Če bomo za naročnika gradivo naročili pri dobavitelju in poznamo 

COBISS.SI-ID, vpišemo to identifikacijsko številko, kliknemo gumb 

Prenos iz COBIB.SI in iz vzajemne baze podatkov se bibliografski podatki 

takoj prenesejo v ustrezna polja. 

Če bomo naročniku dobavili gradivo domače knjižnice in poznamo 

COBISS.SI-ID, vpišemo to identifikacijsko številko in kliknemo gumb 

Katalog. Bibliografski podatki iz lokalne baze podatkov se prenesejo v 

ustrezna polja, ko v katalogu izberemo in rezerviramo določen izvod za 

izposojo. 

 

Pri "Naslov" vpišemo naslov publikacije, naslov članka, naslov standarda 

ali patenta. Vir članka vpišemo v posebno polje ("Vir – naslov"). Pri 

"Avtor" vpišemo avtorja monografske publikacije, članka ali patenta. 

Urednika zbornika vpišemo v posebno polje ("Vir – urednik").  

Pri "Jezik" vpišemo kodo ali vrednost za jezik publikacije, članka ali 

standarda. Kodo lahko izberemo iz šifranta.  

Pri "Izdaja" vpišemo podatek o izdaji monografske publikacije ali 

standarda.  

Vpišemo podatke o založništvu (kraj založbe in založnika), pri serijskih 

publikacijah pa podatke o številčenju (leto, letnik, številka). Pri "Leto" 

vpisujemo tudi leto izida monografske publikacije, datum prijave ali objave 

patenta ali datum objave standarda. Pri "Del/številka" lahko vpišemo tudi 

podatek o enoti monografske publikacije v več delih. 
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Vpišemo še naslov knjižne zbirke ter mednarodno standardno knjižno 

številko (ISBN) ali mednarodno standardno številko serijske publikacije 

(ISSN).  

Pri "Strani (od–do)" vpišemo strani publikacije, na katerih je objavljen 

članek.  

Pri "Referenca" vpišemo vir bibliografskih podatkov, npr. elektronski vir 

ali vir na papirju. 

Pri "Standard/patent" vpišemo oznako standarda ali številko patenta. Pri 

"Država" vpišemo kodo ali vrednost za državo izida publikacije ali državo, 

v kateri je bil patent objavljen ali prijavljen. Kodo lahko izberemo iz 

šifranta.  

Za vnos kakršne koli opombe o gradivu kliknemo gumb Opomba. Odpre 

se okno, v katero vpišemo želeno besedilo. Opombo lahko vpišemo kadar 

koli, tudi po zaključku obdelave naročnikovega zahtevka. 

5. Kliknemo gumb V redu. 

 

Zahtevek za MI 

 določeno gradivo, če smo bibliografske podatke o gradivu vpisali ročno 

ali jih prenesli iz vzajemne bibliografske baze podatkov ali iz izbranih 

katalogov drugih tujih knjižnic, ki so brezplačno dostopni preko 

interneta 

 določen dobavitelj, če smo bibliografske podatke o gradivu prenesli iz 

lokalne baze podatkov 
 

Gradivo 

 evidentiran zahtevek, če smo bibliografske podatke o gradivu vpisali 

ročno ali jih prenesli iz vzajemne bibliografske baze podatkov ali iz 

izbranih katalogov drugih tujih knjižnic, ki so brezplačno dostopni 

preko interneta 

 določen dobavitelj, če smo bibliografske podatke o gradivu prenesli iz 

lokalne baze podatkov 

 

Podatke o gradivu lahko vpišemo tudi, če:  

 gradivo izberemo iz seznama objektov, ki so povezani z zahtevkom za 

MI 

 v seznamu objektov, povezanih z izbranim naročnikom, odpremo mapo 

Naročnik – gradivo iz odprtih zahtevkov (MI) in gradivo izberemo iz 

seznama. 

Po izbiri gradiva izberemo še metodo Objekt / Uredi. 

Gl. tudi pogl. 2.4.2. 

 

Določimo dobavitelja gradiva (gl. pogl. 2.1.4). Če smo rezervirali gradivo 

domače knjižnice, pripravimo in izstavimo (interno) naročilo (gl pogl. 3.1 in 

pogl. 3.2), če pa imamo gradivo že pri sebi, lahko pripravimo dobavnico za 

izposojo ali nakup gradiva domače knjižnice (gl. pogl. 2.17 in pogl. 2.18) ali 

Status po vnosu  

gradiva 

Možnosti ... 

Kako naprej ... 
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zaključimo prejem več številk zvezkov izbranega letnika serijske publikacije 

(gl. pogl. 2.16). 

2.1.3.1 Iskanje gradiva v vzajemni bazi podatkov in 

prenos bibliografskih podatkov 

Za monografsko publikacijo, del monografske publikacije ter za serijsko 

publikacijo in članek lahko bibliografske podatke prenesemo iz vzajemne baze 

podatkov COBIB.SI. 

 

1. V urejevalniku Gradivo kliknemo gumb Prenos iz COBIB.SI.  

Odpre se iskalnik Iskanje – Bibliografski zapis v COBIB.SI.  

2. Poiščemo in izberemo bibliografski zapis. 

 

Gradivo lahko poiščemo po različnih kriterijih, kot so avtor, naslov, 

COBISS.SI-ID, založnik, kraj založbe itd.  

V iskalniku Iskanje – Bibliografski zapis v COBIB.SI je tudi iskalno polje 

"Ukazno iskanje". Ukazno iskanje je namenjeno zahtevnejšim uporabnikom, ki 

poznajo strukturo zapisov v bazah podatkov v sistemu COBISS.SI in tudi sicer 

obvladajo tehnike iskanja po bazah podatkov. Iščemo z iskalnimi predponami 

ali priponami. Pri tej vrsti iskanja lahko iskalne zahteve še dodatno omejimo ali 

razširimo z logičnimi operatorji OR, AND in NOT ter kontekstnimi operatorji 

WITH, NEAR in SUBFIELD. Dodatna pojasnila o načinu iskanja so na voljo v 

priročniku COBISS2/Katalogizacija (ukaz SELECT), v priročniku 

COBISS3/Katalogizacija (gl. pogl. 4.1.2)  ali v programski opremi 

COBISS/OPAC (zavihek Pomoč). 

 

Opozorilo: 

Če je ob vpisu iskalne zahteve pri iskalnem polju "Ukazno iskanje" izpolnjeno 

še kakšno drugo iskalno polje, se druge iskalne zahteve po kliku na gumb 

Poišči zbrišejo in se pri iskanju ne upoštevajo. 

 

Po izbiri bibliografskega zapisa se med podatke o gradivu v ustrezna polja 

prenesejo nekateri podatki iz vzajemne baze podatkov:  

 ob izbiri monografske publikacije COBISS.SI-ID, naslov, avtor, jezik, 

izdaja, kraj založbe, založnik, leto izida, zbirka in ISBN 

 ob izbiri serijske publikacije COBISS.SI-ID, naslov, jezik, kraj 

založbe, založnik, ISSN, vpisati pa je treba še podatke o številčenju 

(leto, letnik, številka) 

 ob izbiri članka COBISS.SI-ID, naslov, avtor in jezik članka, naslov in 

ISSN publikacije, v kateri je objavljen članek, urednik zbornika, 

podatki o številčenju (leto, letnik, številka) ter strani, na katerih je 

članek objavljen 

Iskanje gradiva v vzajemni bazi podatkov ni omejeno na vrsto gradiva, ki smo 

jo nastavili v urejevalniku Gradivo. Glede na bibliografski nivo izbranega 

Postopek 
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zapisa se zato lahko ustrezno spremenijo vrednosti pri "Vrsta storitve", "Vrsta 

gradiva" in "Medij gradiva".  

 

Primer:  

Če imamo pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in "Medij gradiva" izbrane 

vrednosti izposoja, mon. publ. in knjiga in iz vzajemne baze podatkov 

prenesemo podatke o članku, se po prenosu bibliografskih podatkov določijo 

nove vrednosti: pri "Vrsta storitve" vrednost nakup, pri "Vrsta gradiva" 

vrednost članek in pri "Medij gradiva" vrednost kopija.  

 

Iz vzajemne baze podatkov lahko prenesemo tudi podatke o publikaciji, ki 

vsebuje naročeni članek (npr. podatke o serijski ali monografski publikaciji). 

Če v urejevalniku Gradivo pri "Vrsta storitve" določimo vrednost nakup, pri 

"Vrsta gradiva" vrednost članek in pri "Medij gradiva" vrednost  kopija, se ob 

prenosu bibliografskih podatkov o monografski ali serijski publikaciji naslov 

izbrane publikacije prenese k "Vir – naslov", avtor ali urednik izbrane 

publikacije pa k "Vir – urednik". Po potrebi dopišemo podatke o številčenju 

publikacije (leto, letnik, številka) in podatke o članku (naslov članka pri 

"Naslov", avtorja članka pri "Avtor" ali strani, na katerih je članek objavljen, 

pri "Strani (od–do)").  

 

Opozorilo: 

Če so podatki o članku (naslov članka pri "Naslov", avtor članka pri "Avtor" 

ali strani, na katerih je članek objavljen, pri "Strani (od–do)")  že vpisani in 

želimo, da se po prenosu podatkov ohranijo, označimo potrditveno polje 

"Ohrani podatke o članku" preden prenesemo podatke o viru. V nasprotnem 

primeru se bodo namreč že vpisani podatki o članku zbrisali in jih bomo morali 

ponovno vpisati. 

 

Opozorilo: 

Če pred prenosom podatkov o viru, v katerem je članek, ne določimo vrednosti 

nakup pri "Vrsta storitve", članek pri "Vrsta gradiva" in kopija pri "Medij 

gradiva", moramo prenesene podatke popraviti in dopolniti. Najprej zbrišemo 

vrednosti pri "Naslov" in "Avtor" ter ju dopišemo k "Vir – naslov" in "Vir – 

urednik". Zatem dopišemo podatke o članku (naslov članka, avtorja članka ali 

strani, na katerih je članek objavljen) ter določimo ustrezne vrednosti pri 

"Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in "Medij gradiva". 

 

Bibliografske podatke o gradivu najhitreje vnesemo ali spremenimo, če v 

urejevalniku Gradivo pri "COBISS.SI-ID" vpišemo identifikacijsko številko 

bibliografskega zapisa in nato kliknemo gumb Prenos iz COBIB.SI.  

Če v vzajemni bazi podatkov ni bibliografskega zapisa z vpisano 

identifikacijsko številko, se po kliku na gumb Prenos iz COBIB.SI odpre 

iskalnik Iskanje – Bibliografski zapis v COBIB.SI. 

Možnosti ... 
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2.1.3.2 Iskanje gradiva v izbranih katalogih drugih tujih 

knjižnic in prenos bibliografskih podatkov 

Bibliografske podatke o gradivu lahko prenašamo tudi iz katalogov knjižnic, ki 

so brezplačno dostopni preko interneta (protokol Z39.50), npr. iz kataloga 

Britanske knjižnice (BLPC), vzajemnega kataloga sedmih nemških dežel 

(GVK) itd. 

 

1. V urejevalniku Gradivo kliknemo gumb Prenos iz drugih baz podatkov.  

Odpre se okno Baze podatkov s seznamom baz podatkov, med katerimi 

lahko izbiramo.  

2. Označimo želeno bazo podatkov. Za opis izbrane baze podatkov kliknemo 

gumb Opis.  

3. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Bibliografski zapis v <ime izbrane baze 

podatkov>, v katerem lahko iščemo gradivo glede na izbrano bazo 

podatkov po različnih kriterijih. Podrobnejši opis izbrane baze podatkov 

dobimo s klikom na gumb Informacije.  

4. Poiščemo in izberemo bibliografski zapis.  

Po izbiri zapisa se podatki prenesejo med podatke o gradivu. Glede na 

bibliografski nivo izbranega zapisa se ustrezno spremenijo tudi vrednosti 

pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in "Medij gradiva".  

2.1.3.3 Iskanje gradiva v lokalni bazi podatkov in prenos 

bibliografskih podatkov 

Bibliografske podatke o gradivu lahko prenesemo tudi iz lokalne baze 

podatkov. To storimo, kadar nameravamo naročniku dobaviti gradivo domače 

knjižnice. 

 

1. V urejevalniku Gradivo kliknemo gumb Katalog. 

Odpre se okno Katalog. 

2. Poiščemo gradivo (gl. pogl. 2.2.1). 

 

Opozorilo: 

Če je v zahtevku za MI med podatki o gradivu že vpisan COBISS.SI-ID 

(npr. pri obdelavi prejetega COBISS3/MI-naročila ali pri spreminjanju 

podatkov o gradivu), se po kliku na gumb Katalog v urejevalniku Gradivo 

iskalna zahteva prenese v okno Katalog k iskalnemu polju "Ukazno 

iskanje". Na osnovi te iskalne zahteve program poišče zapis o gradivu v 

lokalni bazi podatkov po identifikacijski številki in preveri tudi dodatne 

lokalne zapise k zapisu z vpisano identifikacijsko številko. Če program 

najde zapis o gradivu v lokalni bazi podatkov, izpiše bibliografske podatke 

o gradivu in pripadajoče podatke o zalogi.    

Postopek 

Postopek 
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Če zapisa s COBISS.SI-ID, ki je vpisan med podatki o gradivu v zahtevku 

za MI, ni v lokalni bazi podatkov (ali če zapis je, vendar brez podatkov o 

zalogi), program ob prehodu v katalog najprej izpiše sporočilo 

("COBISS.SI-ID =<ident. št. zapisa>: v lokalni bazi podatkov ni tega 

zapisa ali ni pripadajočih podatkov o zalogi."). Po zapiranju okna s 

sporočilom se odpre okno Katalog, v katerem lahko poiščemo gradivo po 

različnih kriterijih.   

 

3. V seznamu najdenih objektov izberemo izvod monografske publikacije ali 

letnik serijske publikacije in kliknemo gumb Rezerviraj.  

 

Po kliku na gumb Rezerviraj se med podatke o gradivu prenesejo nekateri 

bibliografski podatki iz lokalne baze podatkov:  

 ob izbiri monografske publikacije COBISS.SI-ID, naslov, avtor, jezik, 

izdaja, kraj založbe, založnik, leto izida, zbirka, oznaka dela in ISBN 

 ob izbiri serijske publikacije COBISS.SI-ID, naslov, jezik, kraj 

založbe, založnik, podatki o številčenju (leto, letnik, številka) in ISSN  

Iskanje zapisa v lokalni bazi podatkov ni omejeno na vrsto gradiva, ki smo jo 

nastavili v urejevalniku Gradivo. Glede na bibliografski nivo izbranega zapisa 

se zato lahko ustrezno spremenijo vrednosti pri "Vrsta gradiva" in "Medij 

gradiva".  

 

Primer:  

Če imamo pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in "Medij gradiva" izbrane 

vrednosti izposoja, mon. publ. in knjiga in iz lokalne baze podatkov prenesemo 

podatke o serijski publikaciji, se po prenosu bibliografskih podatkov pri "Vrsta 

gradiva" in pri "Medij gradiva" določi nova vrednost (ser. publ. in zvezek). 

Vrednost pri "Vrsta storitve" (izposoja) ostane nespremenjena.  

 

Iz lokalne baze podatkov lahko prenesemo tudi podatke o (serijski ali 

monografski) publikaciji, v kateri je naročeni članek. V urejevalniku Gradivo 

pri "Vrsta storitve" določimo vrednost nakup, pri "Vrsta gradiva" določimo 

vrednost članek, del. mon. publ., standard ali patent, pri "Medij gradiva" 

določimo vrednost kopija, kliknemo gumb Katalog in iz kataloga izberemo 

izvod gradiva. Bibliografski podatki o serijski ali monografski publikaciji se 

prenesejo tako, da se naslov prenese k "Vir – naslov" (ne k "Naslov"), avtor ali 

urednik izbrane publikacije pa k "Vir – urednik" (ne  k "Avtor"). Po prenosu 

podatkov o publikaciji moramo dopisati še podatke o članku (naslov članka pri 

"Naslov", avtor članka pri "Avtor" ali obseg članka pri "Strani (od–do)"). Če so 

bili podatki o članku že vpisani med podatki o gradivu, preden smo prenesli 

bibliografske podatke iz lokalne baze podatkov, se ti podatki ohranijo (če smo 

pred prenosom označili potrditveno polje "Ohrani podatke o članku") oz. 

zbrišejo (če pred prenosom nismo označili potrditvenega polja "Ohrani podatke 

o članku"). 
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Opozorilo: 

Če želimo iz lokalne baze podatkov prenesti podatke o publikaciji, v kateri je 

članek, moramo pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in "Medij gradiva" še 

pred prehodom v katalog izbrati vrednosti nakup, članek in kopija. 

Prav tako moramo še pred prehodom v katalog označiti potrditveno polje 

"Ohrani podatke o članku", če so podatki o članku že vneseni in želimo, da se 

po prenosu podatkov o publikaciji, v kateri je članek, podatki o članku 

ohranijo. Po prenosu bibliografskih podatkov iz lokalne baze podatkov se 

potrditveno polje "Ohrani podatke o članku" zaklene.  

 

Gl. tudi opis v pogl. 2.3. 

2.1.4 Določitev dobavitelja  

Dobavitelja, pri katerem bomo naročili gradivo, lahko določimo že pri vnosu 

novega zahtevka za MI, vendar šele takrat, ko smo že vnesli podatke o gradivu. 

Dobavitelja lahko določimo tudi, ko smo podatke o prejetem zahtevku za MI že 

vnesli in shranili, naročila pa še nismo pripravili. 

Če bomo naročniku dobavili gradivo domače knjižnice, je domača knjižnica 

programsko določena za dobavitelja takoj, ko rezerviramo gradivo iz lokalne 

baze podatkov. 

Podatke o dobavitelju lahko spremenimo: 

 pri pripravi naročila za drugega dobavitelja (zahtevek za MI ima status 

v obdelavi, z njim povezano naročilo pa status evidentirano in verzijo, 

višjo od 0) 

 ob spremembi dobavitelja po vnosu podatkov o prejetem gradivu 

(zahtevek za MI ima status v obdelavi, z njim povezano prejeto gradivo 

pa status prejem – evidentirano) 

 

Iz baze podatkov o partnerjih lahko za dobavitelja izberemo knjižnico ali drug 

servis v vlogi dobavitelja v MI. 

 

Opozorilo: 

Če smo pri zahtevku za MI rezervirali gradivo domače knjižnice, dobavitelja ne 

moremo spremeniti. 

 

Dobavitelj je vpisan v bazo podatkov o partnerjih. Označena je vloga 

Dobavitelj (MI). Pri zahtevku za MI smo vnesli podatke o gradivu (zahtevek za 

MI ima status prispelo ali določeno gradivo).  

 

1. V urejevalniku Zahtevek za MI/Splošno ali Naročilo/Splošno (ob 

prenaročanju) ali Prejeto/dobavljeno gradivo/Splošno (ob spremembi 

dobavitelja po vpisu podatkov o prejemu gradiva) kliknemo gumb 

Pogoj 

Postopek 
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Dobavitelj. Gumb predstavlja povezavo z razredom Partner, kjer so 

shranjeni tudi podatki o partnerjih dobaviteljih za MI. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Partner.  

2. Poiščemo in izberemo dobavitelja.  

 

Opozorilo: 

Za dobavitelja ne moremo izbrati domače knjižnice. 

 

Z izbiro dobavitelja se ob gumbu Dobavitelj izpišejo identifikacijski podatki o 

izbranem partnerju v vlogi dobavitelja v MI, ki določajo njegov poštni in  

e-naslov ter način komuniciranja z njim.   

 oznaka, ime in dodatno ime partnerja (če izbrani partner nima 

določenih kontaktnih oseb ali oddelkov za MI)  

 oznaka in ime kontaktnega oddelka ali oznaka, ime in priimek 

kontaktne osebe ter področje njenega dela (če ima izbrani partner en 

kontaktni oddelek ali eno kontaktno osebo za MI) 

Če ima izbrani partner vpisanih več kontaktnih oseb ali oddelkov, pri katerih je 

označeno, da se podatki za naslavljanje upoštevajo in izpišejo v izpisih v MI, se 

po izbiri partnerja odpre okno Naslovi partnerja, v katerem so prikazani 

identifikacijski podatki o teh kontaktnih osebah in oddelkih. Izberemo želene 

podatke.  

 

Primer:  

Če smo pri zahtevku za MI ob gumbu Dobavitelj ustvarili povezavo s 

splošnimi podatki o partnerju, ki smo ga izbrali za dobavitelja gradiva (podatki, 

ki identificirajo dobavitelja, so npr.: UKM; Univerza v Mariboru, Univerzitetna 

knjižnica Maribor), in je med temi podatki pri "Način komuniciranja" določena 

vrednost pošta, bo v naročilu izpisan naslov, kjer ima partner sedež.  

Če smo pri zahtevku za MI ob gumbu Dobavitelj ustvarili povezavo s 

kontaktnim oddelkom, ki smo ga izbrali za dobavitelja gradiva (podatki, ki 

identificirajo dobavitelja, so npr. UKM/1; Služba za medknjižnično izposojo), in 

je med temi podatki pri "Način komuniciranja" določena vrednost pošta, bo v 

naročilu izpisan naslov tega kontaktnega oddelka. Če je pri "Način 

komuniciranja" določena vrednost e-pošta, pa se bo pri pošiljanju naročila 

upošteval e-naslov, vpisan pri tem kontaktnem oddelku. 

 

Z določitvijo dobavitelja se gradivo uvrsti v seznam gradiva iz vseh odprtih 

zahtevkov za MI pri partnerju v vlogi dobavitelja v MI. Gradivo lahko 

izberemo, če v seznamu objektov, ki so povezani z izbranim dobaviteljem, 

odpremo mapo Dobavitelj – gradivo iz odprtih zahtevkov (MI). 

 

Zahtevek za MI 

 določen dobavitelj  
 

Status po določitvi 

dobavitelja 
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Gradivo 

 določen dobavitelj 

 

Dobavitelja najhitreje določimo ali spremenimo, če v urejevalniku (Zahtevek 

za MI/Splošno ali Naročilo/Splošno ali Prejeto/dobavljeno 

gradivo/Splošno) ob gumbu Dobavitelj kliknemo ikono . Odpre se okno za 

vnos ali brisanje povezave, kjer vpišemo oznako partnerja, kontaktnega 

oddelka ali kontaktne osebe ali siglo in kliknemo gumb V redu.  

Če je dobavitelj že določen, ga spremenimo tako, da po kliku na ikono  

najprej iz vnosnega polja zbrišemo dosedanjo oznako dobavitelja, vpišemo 

novo vrednost in nato kliknemo gumb V redu. 

 

Pripravimo naročilo (gl. pogl. 3.1). Če želimo, lahko pred pripravo naročila 

dobavitelju pošljemo prošnjo za informacijo o ceni gradiva (gl. pogl. 2.15). 

Prav tako lahko pred pripravo naročila že določimo znesek, ki ga bomo 

naročniku zaračunali za dobavljeno enoto gradiva (gl. pogl. 2.1.5). 

2.1.5 Določitev cene za dobavljeno enoto gradiva 

pred izstavitvijo dobavnice  

Znesek, ki ga bomo naročniku zaračunali za dobavljeno enoto gradiva in se bo 

izpisal tudi v dobavnici, lahko določimo že pri vnosu zahtevka za MI ali 

kasneje, ko so podatki o zahtevku za MI že vneseni in shranjeni (dokler ne 

pripravimo naročila za dobavitelja ali internega naročila). Običajno pa znesek 

določimo šele pri evidentiranju podatkov o prejetem gradivu ali pri pripravi 

dobavnice za naročnika.  

Znesek za dobavljeno enoto gradiva določamo v urejevalniku Zahtevek za 

MI/Cena ali Prejeto/dobavljeno gradivo/Cena.  

 

Če določamo znesek za dobavljeno enoto gradiva v urejevalniku Zahtevek za 

MI/Cena: 

 naročila še nismo pripravili (zahtevek za MI ima status prispelo, 

evidentirano, določeno gradivo ali določen dobavitelj) 

Če določamo znesek za dobavljeno enoto gradiva v urejevalniku 

Prejeto/dobavljeno gradivo/Cena: 

 dobavnice še nismo izstavili (prejeto gradivo ima status prejem – 

evidentirano, prejem – reklamirano, prejem – zaključeno ali dobavnica 

evidentirana) 

 

1. V urejevalniku Zahtevek za MI ali Prejeto/dobavljeno gradivo kliknemo 

zavihek Cena.  

2. Vnesemo podatke za izračun zneska. 

Pri "Količina" se izpiše privzeta vrednost 1, pri "Enota mere" vrednost izv. 

in pri "Davčna stopnja" vrednost oproščeno davka. Če vrednosti ne 

Možnosti ... 

Postopek 

Kako naprej ... 

Pogoj 
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ustrezajo, jih spremenimo. Za knjižnico, ki spada v drug davčni sistem, 

IZUM nastavi šifrant davčnih stopenj v inicializacijski datoteki. 

Vnesemo še: 

 ceno na enoto mere 

 stopnjo popusta (v odstotkih) 

 

Primer:  

Če naročnik naroči članek, lahko znesek, ki mu ga bomo zaračunali za 

dobavo tega članka, določimo glede na število strani in ceno za eno stran. 

Pri "Količina" vpišemo število strani, ki mu jih bomo dobavili, pri "Enota 

mere" izberemo vrednost str., pri "Cena na enoto" vpišemo znesek, ki ga 

zaračunavamo za eno stran. Pri "Davčna stopnja" izberemo še ustrezno 

vrednost, ki se upošteva pri izračunu zneska.  

 

Ceno na enoto lahko vnesemo v izbrani valuti (privzeta vrednost je domača 

valuta). Ob izbiri valute članice EU, ki je že prevzela evro, se programsko 

nastavi valuta evro.  

Izračunajo se zneski: 

 vrednost brez DDV in pop. = količina X cena na enoto mere 

 znesek popusta = vrednost brez DDV in popusta X stopnja popusta 

 davčna osnova = vrednost brez DDV in popusta – znesek popusta 

 znesek DDV = davčna osnova X davčna stopnja 

 znesek = davčna osnova + znesek DDV 

 

Če določamo znesek za dobavljeno enoto gradiva pri zahtevku za MI, ob 

shranjevanju podatkov program preveri, ali je ta znesek višji od sprejemljivih 

stroškov. Če je, se izpiše sporočilo. Prav tako program preveri, ali se izbrana 

valuta pri ceni na enoto ujema z valuto pri sprejemljivih stroških. Če sta oba 

zneska višja od 0, valuti pa se ne ujemata, se izpiše sporočilo, vendar program 

dopusti shranjevanje podatkov. Če valut ne uskladimo, program ne preverja, ali 

je znesek za enoto gradiva, ki jo bomo dobavili naročniku, višji od 

sprejemljivih stroškov. 

Po shranjevanju podatkov so vsi podatki za izračun zneska in vsi izračunani 

zneski pri izbranem zahtevku za MI vidni tudi v brskalniku v delu okna s 

seznamom atributov (pri prejetem gradivu je v brskalniku v delu okna s 

seznamom atributov viden le znesek). Vrednosti omenjenih atributov ostanejo 

pri zahtevku za MI nespremenjene, tudi če ob evidentiranju prejema gradiva 

spremenimo znesek, ki ga bo moral naročnik plačati za dobavljeno enoto 

gradiva in smo ga določili pri zahtevku za MI. 

 

Znesek za dobavljeno enoto gradiva lahko do izstavitve dobavnice določimo 

tudi po ceniku (gl. pogl. 2.1.5.1). 

 

Možnosti ... 
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Opozorilo: 

Znesek za dobavljeno enoto gradiva lahko določimo tudi po dobavi gradiva 

naročniku (tj. po izstavitvi dobavnice) pod pogojem, da na osnovi izdane 

dobavnice naročniku še nismo izstavili računa ali da izstavljen račun še ni 

zaključen (gl. pogl. 5.6.1). 

2.1.5.1 Določitev cene za dobavljeno enoto gradiva po 

ceniku 

Do izstavitve dobavnice lahko znesek za dobavljeno enoto gradiva, ki se bo 

izpisal v dobavnici, prenesemo tudi iz cenika. 

Po ceniku določamo znesek za dobavljeno enoto gradiva v urejevalniku 

Zahtevek za MI ali Prejeto/dobavljeno gradivo.  

 

Če določamo znesek za dobavljeno enoto gradiva po ceniku v urejevalniku 

Zahtevek za MI: 

 pri zahtevku za MI je določen dobavitelj, pri katerem bomo naročili 

gradivo (zahtevek za MI ima status določen dobavitelj), in 

 izbrani partner v vlogi dobavitelja v MI ali domača knjižnica sta 

vključena v eno od skupin veljavnega cenika 

Če določamo znesek za dobavljeno enoto gradiva po ceniku v urejevalniku 

Prejeto/dobavljeno gradivo: 

 gradiva naročniku še nismo dobavili (prejeto gradivo ima status  prejem 

– evidentirano, prejem – reklamirano, prejem – zaključeno ali 

dobavnica evidentirana), in 

 izbrani partner v vlogi dobavitelja v MI ali domača knjižnica sta 

vključena v eno od skupin veljavnega cenika 

 

1. V urejevalniku Zahtevek za MI ali Prejeto/dobavljeno gradivo kliknemo 

gumb Izberi ceno.  

Po kliku na gumb Izberi ceno v enem od urejevalnikov (Zahtevek za MI 

ali Prejeto/dobavljeno gradivo) program preveri, ali je v veljavnem 

ceniku za skupino dobaviteljev, v kateri je tudi dobavitelj iz zahtevka za 

MI, definirana ustrezna storitev glede na: 

 vrednosti atributov pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in "Medij 

gradiva", ki smo jih določili pri gradivu za izbrani zahtevek 

 količino in enoto mere, ki smo ju določili pri zahtevku za MI ali pri 

podatkih o prejetem gradivu 

 

Če je v veljavnem ceniku definirana samo ena takšna storitev, se prenesejo 

v izbrani urejevalnik (Zahtevek za MI/Cena ali Prejeto/dobavljeno 

gradivo/Cena) vrednosti k naslednjim atributom: "Cena na enoto", 

"Vrednost brez DDV in pop.", "Stopnja popusta", "Znesek popusta", 

"Davčna osnova", "Davčna stopnja", "Znesek DDV" in "Znesek". 

Postopek 

  

Pogoj 
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Če v veljavnem ceniku ni definirane takšne storitve ali če je definiranih več 

storitev (glede na izbrano vrsto storitve, vrsto in medij gradiva ter količino 

in enoto mere), se odpre okno s seznamom vseh storitev iz veljavnega 

cenika, ki so vnesene za skupino dobaviteljev, v kateri je tudi dobavitelj, 

določen pri zahtevku za MI, ne glede na vrsto storitve ter vrsto in medij 

gradiva (programska kontrola za izbrano vrsto storitve ter vrsto in medij 

gradiva ni vključena). 

V seznamu označimo želeno storitev in kliknemo gumb V redu.  

 

V urejevalniku Zahtevek za MI/Cena ali Prejeto/dobavljeno gradivo/Cena 

se v ustrezna vnosna polja prenesejo vrednosti storitve, ki smo jo izbrali v 

ceniku. 
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2.2 KATALOG 

Katalog nam omogoča: 

 iskanje gradiva 

 prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o 

zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu COMARC 

 vpogled v stanje gradiva v izposoji, z informacijo, kdo si je gradivo 

izposodil in kdo ga je rezerviral 

 izposojo gradiva na dom ali v čitalnico 

 rezervacijo gradiva za izposojo na dom, v čitalnico ali za 

medknjižnično izposojo 

 

Elementi okna Katalog so: 

 naslovna vrstica, v kateri je narisana ikona programske opreme 

COBISS3 in izpisano ime okna, ime oddelka prijave (v knjižnicah z 

oddelki, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja) in gumb za 

zapiranje okna  

 dva zavihka za izbiro razreda; izbira je odvisna od kriterijev, po katerih 

želimo poiskati gradivo v lokalni bazi podatkov, rezultat iskanja pa je 

vedno bibliografski zapis in pripadajoči podatki o zalogi 

 iskalna polja 

 polja za vnos iskalnih zahtev 

 gumb Poišči za izvršitev iskanja  

 gumb Novo iskanje za brisanje vpisanih iskalnih zahtev in rezultatov 

iskanja 

 spustni seznam, ki vključuje oddelke knjižnice iz lokalnega šifranta 

oddelkov (CODE 301) (v oknu Katalog je viden samo v knjižnicah z 

oddelki)  

 gumba Poišči in Išči dalje za iskanje v seznamu najdenih 

bibliografskih zapisov in pripadajočih podatkov o zalogi  

 izbirni gumbi za vrsto izposoje ali rezervacije gradiva 

– Na dom za izposojo ali rezervacijo gradiva na dom
1
 

– V čitalnico za izposojo ali rezervacijo gradiva v čitalnico
2
 

– Po MI za rezervacijo gradiva za medknjižnično izposojo 
 

 

 

                                                      
1
 Gumb je aktiven samo v knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja. 

2
 Gl. opombo pod št. 1. 
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Slika 2.2-1: Katalog 

 

 

 

isk
aln

a 

p
o

lja 

p
o

lja za v
n

o
s 

isk
aln

ih
 zah

tev
 

g
u

m
b

 za izv
ršitev

 

isk
an

ja 

g
u

m
b

 za b
risan

je 

isk
aln

ih
 zah

tev
 in

 

rezu
ltato

v
 isk

an
ja 

zav
ih

k
a z im

en
i 

razred
o

v
, p

o
 k

aterih
 

lah
k

o
 iščem

o
 

n
aslo

v
n

a 

v
rstica 

sp
u

stn
i sezn

am
 z o

d
d

elk
i 

k
n

jižn
ice (le v

 k
n

jižn
icah

 

z o
d

d
elk

i) 

g
u

m
b

 za 

izp
o

so
jo

 

g
rad

iv
a 

g
u

m
b

 za 

rezerv
acijo

 

g
rad

iv
a 

g
u

m
b

 za izh
o

d
 b

rez 

izp
o

so
je/rezerv

acije 

g
rad

iv
a 

g
u

m
b

 za v
p
o

g
led

 

v
 stan

je g
rad

iv
a 

v
 izp

o
so

ji 

g
u

m
b

 za izp
is v

 

fo
rm

atu
 

C
O

M
A

R
C

 

g
u

m
b

i za izb
iro

 v
rste 

izp
o

so
je/rezerv

acije 

sezn
am

 n
ajd

en
ih

 

b
ib

lio
g

rafsk
ih

 zap
iso

v
 

in
 p

rip
ad

ajo
čih

 

p
o

d
atk

o
v

 o
 zalo

g
i 

štev
ilo

 

n
ajd

en
ih

 p
o

lj 

9
9

6
/9

9
7
 

g
u

m
b

a za isk
an

je v
 

sezn
am

u
 n

ajd
en

ih
 

b
ib

lio
g

rafsk
ih

 zap
iso

v
 

in
 p

rip
ad

ajo
čih

 

p
o

d
atk

o
v

 o
 zalo

g
i 



COBISS COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 

© IZUM, oktober 2013 2.2-3 

 

 gumb Preglej za vpogled v stanje gradiva v izposoji (informacija, kdo 

si je gradivo izposodil in kdo ga je rezerviral)
3
  

 gumb COMARC za prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali 

pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu 

COMARC 

 gumb Izposodi za izposojo gradiva
4
 

 gumb Rezerviraj za rezervacijo gradiva  

 gumb Zapri za izhod iz kataloga brez izposoje ali rezervacije gradiva 

 

Do kataloga lahko dostopamo na dva načina: 

 iz brskalnika, kjer izberemo v delu okna s segmenti in razredi segment 

za medknjižnično izposojo in nato metodo Bibliografski zapis / 

Katalog (gradivo iz lokalne baze podatkov lahko iščemo in 

pregledujemo) 

 iz urejevalnika Gradivo v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja 

(gradivo iz lokalne baze podatkov lahko iščemo, pregledujemo in 

rezerviramo za medknjižnično izposojo) 

2.2.1 Iskanje gradiva v katalogu 

V oknu Katalog lahko gradivo iščemo po različnih kriterijih: po inventarni 

številki ali številki za izposojo, signaturi ali elementih signature itd. 

(iskalna polja pod zavihkom Polje 996/997) ter po avtorju, naslovu, ISBN 

ali ISSN itd. (iskalna polja pod zavihkom Bibliografski zapis).   

 

1. Vpišemo iskalno zahtevo pri izbranih iskalnih poljih (gl. tudi priročnik 

Osnovna navodila COBISS3, pogl. 4.3.1.2). 

Če v oknu Katalog pri iskalnem polju "COBISS.SI-ID" vpišemo 

COBISS.SI-ID in sprožimo iskanje, program preveri, ali v lokalni bazi 

podatkov obstaja bibliografski zapis s to identifikacijsko številko, in če 

obstaja, ali obstajajo tudi dodatni lokalni zapisi k temu zapisu. Med 

rezultati iskanja se izpišejo najprej zapis, ki smo ga iskali, in pripadajoči 

podatki o zalogi, za tem pa še morebitni dodatni lokalni zapisi, razvrščeni 

padajoče po identifikacijski številki, in pripadajoči podatki o zalogi. 

 

Opozorilo: 

Če v oknu Katalog pri iskalnem polju "COBISS.SI-ID" vpišemo 

COBISS.SI-ID dodatnega lokalnega zapisa, in program v lokalni bazi 

podatkov najde zapis s to identifikacijsko številko, se med rezultati iskanja 

izpiše samo ta bibliografski zapis in pripadajoči podatki o zalogi (podatki 

o originalnem zapisu se ne izpišejo).  

                                                      
3
 Gl. opombo pod št. 1. 

4
 Gl. opombo pod št. 1. 

  

Postopek 
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Če v oknu Katalog pri iskalnem polju "Ukazno iskanje" vpišemo iskalno 

zahtevo za iskanje po COBISS.SI-ID (npr. ID=64079873), program 

preveri, ali v lokalni bazi podatkov obstaja bibliografski zapis s to 

identifikacijsko številko. Če zapis obstaja, program ne preverja, ali 

obstajajo tudi dodatni lokalni zapisi k temu zapisu.  

 

Nasvet: 

Kadar iščemo gradivo po COBISS.SI-ID in želimo, da program pri iskanju 

preveri tudi morebitne dodatne lokalne zapise k zapisu z vpisano 

identifikacijsko številko, vpišemo identifikacijsko številko zapisa pri 

"COBISS.SI-ID".  

Če želimo poiskati gradivo z ukaznim iskanjem in želimo, da program pri 

iskanju preveri tudi dodatne lokalne zapise, moramo pri "Ukazno iskanje" 

iskalno zahtevo sestaviti iz dveh iskalnih pojmov, ki ju povežemo z 

logičnim operatorjem OR. 

 

Primer:  

Pri "COBISS.SI-ID" vpišemo npr. 64079873 

Pri "Ukazno iskanje" vpišemo npr. ID=64079873 OR OR
5
=v6407983 

Na oba načina program v lokalni bazi podatkov išče zapis z identifikacijsko 

številko 64079873 in če zapis obstaja, išče še dodatne lokalne zapise k 

temu zapisu. 

  

2. V knjižnicah z oddelki izberemo iz spustnega seznama oddelek, v katerem 

želimo poiskati gradivo (seznam vključuje oddelke knjižnice iz lokalnega 

šifranta CODE 301).  

Privzeto iskanje gradiva je v oddelku, ki opravlja storitev medknjižnične 

izposoje (v nadaljevanju oddelek za MI). Gradivo lahko iščemo tudi v 

drugem oddelku knjižnice ali v vseh oddelkih knjižnice hkrati. 

3. Kliknemo gumb Poišči. 

2.2.2 Izpis podatkov v katalogu 

Rezultat iskanja v katalogu so vedno bibliografski zapisi iz lokalne baze 

podatkov in pripadajoči podatki o zalogi. Ne izpišejo pa se tista polja 

996/997, ki imajo v podpolju q vpisan status 9 – odpisano, in tista, ki 

nimajo vpisane niti inventarne številke niti signature niti stopnje 

dostopnosti niti statusa (v podpoljih 996/997f, d, p in q ni vpisanih 

vrednosti).  

 

                                                      
5
 Predpona za iskanje po številki originalnega zapisa (podpolje 001x). 
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Opozorilo: 

Podatke o zalogi, ki se ne izpišejo v katalogu, je po potrebi  možno poiskati 

na drug način, npr. z metodo Razred / Išči v razredu Polje 996/997.  

 

Bibliografski zapis, za katerega ni podatkov o zalogi, se v katalogu ne 

izpiše. 

 

Opozorilo:  

Iskanje v katalogu ima omejitev: če je rezultat iskanja več kot 500 izvodov 

gradiva (polj 996/997), program ne izpiše rezultatov iskanja, temveč 

sporočilo: "Preveliko število zadetkov! Dopolnite iskalno zahtevo.". 

 

Če je rezultat iskanja več bibliografskih zapisov iz lokalne baze podatkov, 

se najprej izpiše zapis z najvišjo identifikacijsko številko (COBISS.SI-ID) 

in pripadajoči podatki o zalogi. Nato se izpišejo še preostali zapisi iz 

lokalne baze podatkov, razvrščeni padajoče po identifikacijski številki, in 

pripadajoči podatki o zalogi. Najnovejši zapisi se torej izpišejo najprej.  

Pri posameznem bibliografskem zapisu so podatki o zalogi razvrščeni glede 

na dostopnost gradiva v izposoji. Najprej se izpišejo izvodi gradiva, ki 

imajo za uporabnika najugodnejši status.  

Glede na status izposoje in dostopnost gradiva za izposojo se podatki 

izpišejo v ustrezni barvi: 

 zelena barva – izvod gradiva je prost, zanj velja brezpogojna izposoja 

na dom, čas izposoje se izpiše  

– iz podpolja 996/997u (omejitev dostopnosti), če v tem podpolju 

obstaja vrednost različna od nič  

– iz podpolja 996/997p (stopnja dostopnosti), če v tem podpolju 

obstaja vrednost 1, 2 ali 3  

– iz tabele časovnih parametrov (glede na vrsto gradiva)  
 

 oranžna barva – izvod gradiva je prost, zanj velja brezpogojna izposoja 

v čitalnico 

 modra barva – izvod gradiva je prost, zanj velja pogojna izposoja na 

dom ali v čitalnico 

 rdeča barva – izvod gradiva ni prost (je izposojen ali rezerviran in čaka 

na člana ali na medknjižnično izposojo), izpiše se rok vrnitve ali datum 

poteka rezervacije 

 črna oziroma siva barva – izposoja na dom ali v čitalnico je 

onemogočena, izpiše se ustrezni komentar oziroma vrednost iz šifranta 

za status (podpolje 996/997q) ali iz šifranta za stopnjo dostopnosti 

(podpolje 996/997p), ki pojasnjuje, zakaj gradiva ni možno izposoditi  
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Opozorilo: 

Pri serijskih publikacijah v več zvezkih se podatki o letniku vedno izpišejo v 

črni barvi, posamezni zvezki v okviru letnika pa se izpišejo v ustrezni barvi 

glede na status v izposoji oziroma dostopnost za izposojo.  

Seznam zvezkov določenega letnika serijske publikacije se odpre, če 

dvakrat kliknemo na podatke o tem letniku. 

 

Brezpogojni oziroma pogojni način izposoje ter onemogočena izposoja za 

omejeno dostopno gradivo so določeni v tabeli Način izposoje (tabela pq) 

(gl. priročnik COBISS3/Izposoja, pogl. 2.3). 

V knjižnicah z oddelki so rezultat iskanja bibliografski zapisi in pripadajoči 

podatki o zalogi za gradivo, ki je last izbranega oddelka in za gradivo, ki je 

trenutno medoddelčno izposojeno v ta oddelek. Pri medoddelčno 

izposojenem gradivu se pred izpisom statusa izposoje izpiše še informacija 

o gostiteljskem in matičnem oddelku. Podatki o zalogi za posamezni 

bibliografski zapis se razvrstijo glede na dostopnost gradiva za izposojo in 

po naraščajočih številkah oddelkov (najprej se npr. izpišejo izvodi gradiva 

iz oddelka 01, ki so prosti za izposojo na dom in zanje velja brezpogojna 

izposoja, nato izvodi gradiva iz oddelka 02, ki so prosti za izposojo na dom 

in zanje velja brezpogojna izposoja itd.). 

Za monografsko publikacijo se izpišejo: 

 v prvi vrstici njena inventarna številka, status v izposoji in signatura 

 v drugi vrstici status ali stopnja dostopnosti (če izposoja ni možna ali če 

je možna le pogojna izposoja) 

 v tretji vrstici njena fizična oblika  

 

Za serijsko publikacijo se na nivoju letnika izpišejo:  

 v prvi vrstici njena inventarna številka, podatki o številčenju na prvem 

nivoju in signatura  

 v drugi vrstici število primerkov/oznaka primerka in status ali stopnja 

dostopnosti (če izposoja ni možna ali če je možna le pogojna izposoja) 

 v tretji vrstici leto, podatki o številčenju na tretjem nivoju in fizična 

oblika  

 

Opozorilo: 

Če za serijsko publikacijo v podpolju 997m ni vpisanih podatkov o 

posameznih zvezkih ali o več skupaj vezanih zvezkih, se v prvi vrstici 

namesto podatkov o številčenju na prvem nivoju izpiše status v izposoji. 

 

Če za monografsko publikacijo obstaja seznam rezervacij, se v tretji vrstici 

pri vseh izvodih v prvem stolpcu izpiše še skupno število vseh rezervacij za 

to gradivo (npr. Število vseh rezervacij: 4). Če je v seznamu rezervacij tudi 

rezervacija za medknjižnično izposojo (ali več teh rezervacij), pa se drugi 

vrstici v prvem stolpcu izpiše še podatek o tem, na katerem mestu v 

seznamu rezervacij za to gradivo je prva rezervacija za medknjižnično 
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izposojo (npr. Mesto 1. rezervacije za MI: 3). Pri serijskih publikacijah se 

podatka o rezervacijah izpišeta pri posameznih zvezkih v okviru letnika. 

 

Opozorilo: 

V knjižnicah z oddelki podatek pri "Število vseh rezervacij" opredeljuje 

število rezervacij neprostega gradiva v tistem oddelku, v katerem iščemo 

gradivo, in ne skupno število vseh rezervacij tega gradiva v vseh 

oddelkih. Podatek pri "Mesto 1. rezervacije za MI"  prav tako opredeljuje 

mesto prve rezervacije za medknjižnično izposojo v seznamu rezervacij 

samo v tistem oddelku, v katerem smo rezervirali gradivo.   

 

 

Opozorilo: 

Na zahtevo knjižnice je možno s parametrom v inicializacijski datoteki 

spremeniti privzeti format izpisa signature in določiti, kateri elementi in  

ločila naj se izpišejo v signaturi. Medtem ko je privzeti format izpisa 

signature odvisen od vrednosti indikatorja postavitve, bo definirani format 

veljal za vse gradivo, ne glede na vrednost indikatorja postavitve. 

 

Nasvet:  

Med izpisanimi rezultati iskanja lahko poiščemo določen bibliografski 

zapis ali podatke o zalogi z gumbom  (Poišči) in gumbom  (Išči 

dalje).  

 

Nasvet: 

Naslednje postopke je možno izvesti tudi s kombinacijo tipk:  

<Alt> + <R> = Rezerviraj 

<Alt> + <G> = Preglej 

<Alt>  + <C> = COMARC 

<Alt> + <N> = Novo iskanje 

<Alt> + <Z> ali <Esc> = Zapri 

Po seznamu gradiva se lahko premikamo s tipkami za pomik <gor>, <dol>, 

<PgUp> in <PgDn>. 

2.2.3 Vpogled v stanje gradiva 

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, lahko v oknu Katalog 

dobimo informacijo o tem, kdo si je določeno gradivo izposodil ali rezerviral. 

Če za izposojeno gradivo ali rezervirano prosto gradivo obstaja seznam 

rezervacij, dobimo tudi informacijo o tem, kdo vse je še rezerviral gradivo. 
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Knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja.  

 

1. Poiščemo gradivo (gl. pogl. 2.2.1). 

2. V seznamu najdenih objektov izberemo izvod monografske publikacije ali 

letnik serijske publikacije. 

3. Kliknemo gumb Preglej. 

 

Odpre se okno Vpogled v stanje gradiva, kjer se najprej izpišejo osnovni 

podatki o gradivu (naslov in avtor pri monografskih publikacijah oziroma 

naslov in ISSN pri serijskih publikacijah), nato pa se izpišejo: 

 inventarna številka  

 datum evidentiranja izposoje oziroma rezervacije  

 datum zadnjega podaljšanja roka izposoje  

 datum poteka roka izposoje oziroma datum poteka veljavnosti 

rezervacije 

 status v izposoji  

 podatki o članu ali partnerju, ki ima gradivo izposojeno oziroma 

rezervirano (pri članu se izpišejo številka izkaznice ter ime in priimek 

člana, pri partnerju se izpiše oznaka partnerja) 

 številka zahtevka za MI (samo, če je gradivo rezervirano za 

medknjižnično izposojo ali izposojeno po medknjižnični izposoji) 

 

Če za izposojeno ali rezervirano prosto gradivo obstaja tudi seznam rezervacij, 

se prav tako izpiše. V tem seznamu se izpišejo datum rezervacije, podatki o 

članu ali partnerju, za katerega je gradivo rezervirano ter številka zahtevka za 

MI (pri rezervaciji za medknjižnično izposojo). V knjižnicah z oddelki se izpiše 

še, v katerem oddelku je rezervacija evidentirana.  

 

Opozorilo: 

V knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS2/Izposoja, vpogled v stanje 

gradiva v izposoji omogočata ukaza LOOK in LOOK/CURRENT.  

 

Za določen izvod gradiva lahko preverimo stanje v izposoji tudi tako, da ga 

poiščemo v razredu Polje 996/997. Če izvod ni prost, so med povezavami 

dostopni podatki o izposoji oz. rezervaciji (mapa Izposojeno/rezervirano), 

morebitni seznam rezervacij za to gradivo (mapa Rezervacije), podatki o članu 

ali partnerju, ki ima gradivo izposojeno oziroma rezervirano, ter številka 

zahtevka za MI (samo, če je gradivo rezervirano za medknjižnično izposojo ali 

izposojeno po medknjižnični izposoji). 

 

Postopek 

  
 

Pogoj 

Možnosti … 
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2.3 REZERVACIJA GRADIVA DOMAČE KNJIŽNICE 

Za medknjižnično izposojo lahko rezerviramo prosto ali neprosto gradivo iz 

lokalne baze podatkov domače knjižnice, za katero v postopku katalogizacije ni 

bila postavljena omejitev oz. prepoved izposoje.  

Ko iz druge knjižnice prejmemo zahtevek za MI za medknjižnično izposojo ali 

za nakup kopij, v lokalni bazi podatkov poiščemo gradivo in ga rezerviramo.  

 

Opozorilo: 

Kadar rezervacija gradiva ni možna (za gradivo je onemogočena izposoja ali 

ni podatkov o zalogi), vendar za naročnika gradivo kljub temu lahko 

pripravimo (kopije iz tega gradiva ali elektronsko obliko), lahko pripravimo 

dobavnico za nakup gradiva domače knjižnice (gl. pogl. 2.18) tudi brez 

predhodne rezervacije gradiva. 

 

Možna je: 

 rezervacija prostega gradiva (rezervira se izvod za izposojo)  

 rezervacija neprostega gradiva (pri monografskih publikacijah se 

rezervira naslov (tj. COBISS.SI-ID, ker se ne ve, kateri izvod za 

izposojo bo prvi na razpolago), pri serijskih publikacijah se rezervira 

posamezni izvod za izposojo) 

 

Ob rezervaciji neprostega gradiva se rezervacija za medknjižnično izposojo 

uvrsti v seznam rezervacij za to gradivo. V knjižnicah, ki uporabljajo segment 

COBISS2/Izposoja, so v seznamu podatki o članu, pri katerem so evidentirane 

rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo (gl. pogl. 2.19). V knjižnicah, ki 

uporabljajo segment COBISS3/Izposoja, pa so v seznamu podatki o naročniku 

(partnerju ali članu), za katerega smo na osnovi prejetega zahtevka za MI 

rezervirali gradivo domače knjižnice.
 1
   

 

Opozorilo: 

Vpogled v stanje gradiva v izposoji (kdo si je gradivo izposodil in kdo ga je 

rezerviral, vključno z informacijami o rezervacijah za medknjižnično izposojo) 

je v knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS2/Izposoja možen z ukazoma 

LOOK in LOOK/CURRENT, v knjižnicah, ki uporabljajo segment 

COBISS3/Izposoja pa s klikom na gumb Preglej v oknu Katalog.  

 

Za potrebe medknjižnične izposoje praviloma najprej rezerviramo prosto 

gradivo. Neprosto gradivo običajno izberemo in rezerviramo, ko ni na voljo 

prostih izvodov.  

                                                      
1
 Programska oprema COBISS3 omogoča evidentiranje postopkov medknjižnične izposoje tudi takšnim 

knjižnicam, ki gradivo iz svojih knjižničnih zbirk po medknjižnični izposoji posredujejo tudi svojim članom (in ne 

le knjižnicam in drugim organizacijam v Sloveniji in tujini).  
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V knjižnicah z oddelki praviloma rezerviramo najprej prosto gradivo v oddelku 

za MI, čeprav je možna tudi izbira prostega gradiva iz drugih oddelkov. Če v 

oddelku za MI ni prostega gradiva, lahko v tem oddelku rezerviramo neprosto 

gradivo oz. rezerviramo prosto ali neprosto gradivo v drugem oddelku. 

Odločitev, kje bomo rezervirali gradivo, je odvisna od obsežnosti seznama 

rezervacij v posameznih oddelkih. 

 

Naročila še nismo pripravili (zahtevek za MI ima status prispelo, evidentirano, 

določeno gradivo; zahtevek za MI ima lahko tudi status  določen dobavitelj, če 

dobavitelj ni domača knjižnica).  

 

1. V urejevalniku Gradivo kliknemo gumb Katalog.  

Odpre se okno Katalog. 

2. Poiščemo gradivo (postopek iskanja v katalogu je opisan v pogl. 2.2.1).  

3. V seznamu najdenih objektov izberemo izvod monografske publikacije ali 

letnik serijske publikacije.  

4. Kliknemo gumb Rezerviraj. 

Ob izbiri letnika serijske publikacije se po kliku na gumb Rezerviraj odpre 

okno Izbira zvezkov, v katerem lahko izberemo enega ali več zvezkov.
2
  

 

Opozorilo: 

Rezerviramo lahko en izvod monografske publikacije, pri posameznem 

letniku serijske publikacije pa lahko rezerviramo tudi več zvezkov. 

 

Po kliku na gumb Rezerviraj program preveri, ali je izbrano gradivo možno 

rezervirati (gl. pogl. 2.3.4). Če je rezervacija možna, se iz lokalne baze 

podatkov v izbrani zahtevek za MI med podatke o gradivu prenesejo nekateri 

bibliografski podatki (gl. pogl. 2.1.3.3) in gradivo domače knjižnice je 

rezervirano za medknjižnično izposojo.  

Če smo izbrali več zvezkov posameznega letnika serijske publikacije in je 

rezervacija možna, program kreira potrebno število novih zahtevkov za MI, h 

katerim se med podatke o gradivu prenesejo nekateri bibliografski podatki iz 

lokalne baze podatkov in številke izbranih zvezkov (gl. pogl. 2.1.3.3). 

Rezervirano gradivo se uvrsti v seznam gradiva iz vseh odprtih zahtevkov za 

MI pri domači knjižnici kot dobavitelju ter v seznam rezerviranega gradiva 

domače knjižnice za medknjižnično izposojo. Prvi seznam lahko pogledamo, 

če izberemo domačo knjižnico (v razredu Domača knjižnica) in nato v 

seznamu objektov, ki so z njo povezani, odpremo mapo Dobavitelj – gradivo 

iz odprtih zahtevkov (MI). Drugi seznam lahko pogledamo, če najprej 

izberemo domačo knjižnico in nato metodo Objekt / Prikaži seznam 

rezerviranega gradiva (MI).  

Če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, se rezervirano gradivo 

evidentira tudi pri članu, pri katerem se vzdržuje evidenca rezerviranega 

                                                      
2
 Pri serijskih publikacijah uporabljamo izraz "zvezek" za en izvod za izposojo. To je lahko posamezni zvezek (če 

zvezki niso vezani) ali več skupaj vezanih zvezkov. 

Pogoj 

Postopek 
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(prostega in neprostega) gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo 

(gl. pogl. 2.19).  

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, pa se rezervirano gradivo 

uvrsti tudi v seznam evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku. 

Pogledamo ga lahko, če v seznamu objektov, ki so povezani z izbranim 

naročnikom, odpremo mapo Gradivo domače knjižnice.  

 

Opozorilo: 

Če je naročnik član
3
 in imamo pooblastilo I_OSN – vpis članov in sprememba 

njihovih podatkov ter izvedba postopkov v izposoji, lahko odpremo tudi okno 

Gradivo domače knjižnice (z metodo Član / Gradivo domače knjižnice), v 

katerem so razen osnovnih podatkov o članu, zneska njegovih neporavnanih 

terjatev (v knjižnicah, ki imajo vključeno blagajno), privilegijev, omejitev itd. 

prikazani tudi podatki o evidentiranem gradivu domače knjižnice pri tem članu 

(vključno s podatki o gradivu, ki smo ga za člana rezervirali ali mu ga 

izposodili po medknjižnični izposoji). Okno Gradivo domače knjižnice je 

podrobno opisano v priročniku COBISS3/Izposoja, v pogl. 4.2. 

 

Opozorilo: 

Gradivo domače knjižnice je rezervirano za medknjižnično izposojo, če je v 

segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja zahtevek za MI povezan z 

bibliografskim zapisom iz lokalne baze podatkov.  

 

Zahtevek za MI 

 določen dobavitelj 
 

Gradivo 

 določen dobavitelj 

 

Pripravimo interno naročilo (gl. pogl. 3.1). Če imamo gradivo že pri sebi, lahko 

pripravimo dobavnico za izposojo ali nakup gradiva domače knjižnice (gl. 

pogl. 2.17 in pogl. 2.18) ali zaključimo prejem več številk zvezkov izbranega 

letnika serijske publikacije (gl. pogl. 2.16). 

2.3.1 Rezervacija prostega gradiva  

O rezervaciji prostega gradiva govorimo, če gre za rezervacijo gradiva, ki ni 

evidentirano pri nobenem članu ali partnerju.   

Ob rezervaciji prostega gradiva se rezervira izbrani izvod za izposojo. V izbrani 

zahtevek za MI se: 

 med podatke o gradivu prenesejo bibliografski podatki o gradivu iz 

lokalne baze podatkov (čez obstoječe podatke o gradivu se prepišejo 

                                                      
3
 Gl. opombo pod št. 1. 

Status po rezervaciji   

gradiva domače 

knjižnice 

Kako naprej … 
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podatki iz lokalne baze podatkov; originalni podatki o gradivu so vidni 

pri dogodkih); dokler je pri zahtevku za MI rezervirano gradivo domače 

knjižnice, podatkov o gradivu ne moremo spreminjati (če smo pri 

"Vrsta storitve" pred rezervacijo določili vrednost nakup, lahko po 

rezervaciji vpišemo ali spremenimo vrednosti pri "Naslov", "Avtor" in 

"Strani (od-do)") 

 med splošne podatke prenese podatek o signaturi rezerviranega gradiva, 

in določi se dobavitelj (domača knjižnica); dokler je pri zahtevku za MI 

rezervirano gradivo domače knjižnice, teh podatkov ne moremo 

spreminjati 

Po shranjevanju zahtevka za MI, pri katerem smo rezervirali prosto gradivo, se 

izpiše:  

 med povezavami še povezava do 

– bibliografskega zapisa iz lokalne baze podatkov   

– polja 996/997 iz lokalne baze podatkov o zalogi 

– domače knjižnice (dobavitelj)  
 

 v delu okna s seznamom atributov (razen podatkov o dobavitelju in 

signaturi) še 

– identifikacijska številka zapisa pri "COBISS.SI-ID" 

– izvod za izposojo (pri monografskih publikacijah se izpiše 

inventarna številka; pri serijskih publikacijah se izpiše inventarna 

številka, ločilo "," in številka zvezka
4
) 

– številka za rezervacijo (pri monografskih publikacijah se izpiše 

identifikacijska številka zapisa; pri monografskih publikacijah v več 

delih se izpiše identifikacijska številka zapisa, ločilo "," in oznaka 

dela iz podpolja 996d\x; pri serijskih publikacijah se izpiše 

inventarna številka, ločilo "," in številka zvezka) 

– številka matičnega oddelka rezerviranega gradiva pri "Št. matičnega 

oddelka gradiva" (samo v knjižnicah z oddelki) 

– številka oddelka, v katerem je gradivo rezervirano, pri "Št. oddelka 

v katerem je gradivo rezervirano" (samo v knjižnicah z oddelki) 
 

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, se rezervirano prosto 

gradivo uvrsti tudi v seznam evidentiranega gradiva domače knjižnice pri 

naročniku. Pogledamo ga lahko, če v seznamu objektov, ki so povezani z 

izbranim naročnikom, odpremo mapo Gradivo domače knjižnice. Če  

knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, pa se rezervirano prosto 

gradivo evidentira tudi pri članu, pri katerem se vzdržuje evidenca 

rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo (gl. pogl. 

2.19). 

Rezervirano prosto gradivo ima v izposoji status O oz. o – rezerviran prost 

izvod. 

                                                      
4
 Pri serijskih publikacijah uporabljamo izraz "številka zvezka" za številko posameznega zvezka ali za območje 

številk skupaj vezanih zvezkov. 
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2.3.2 Rezervacija neprostega gradiva 

O rezervaciji neprostega gradiva govorimo, če gre za rezervacijo gradiva, ki je 

že evidentirano vsaj pri enem članu ali partnerju. 

Ob rezervaciji neprostega gradiva se pri monografski publikaciji rezervira 

naslov gradiva  (tj. COBISS.SI-ID, ker se ne ve, kateri izvod za izposojo bo 

prvi na razpolago), pri serijski publikaciji pa izbrani izvod za izposojo. V 

izbrani zahtevek za MI se: 

 med podatke o gradivu prenesejo bibliografski podatki o gradivu iz 

lokalne baze podatkov (čez obstoječe podatke o gradivu se prepišejo 

podatki iz lokalne baze podatkov; originalni podatki o gradivu so vidni 

pri dogodkih); dokler je pri zahtevku za MI rezervirano gradivo domače 

knjižnice, podatkov o gradivu ne moremo spreminjati (če smo pri 

"Vrsta storitve" pred rezervacijo določili vrednost nakup, lahko po 

rezervaciji vpišemo ali spremenimo vrednosti pri "Naslov", "Avtor" in 

"Strani (od-do)") 

 med splošnimi podatki določi dobavitelj (domača knjižnica); dokler je 

pri zahtevku za MI rezervirano gradivo domače knjižnice, podatka o 

dobavitelju ne moremo spreminjati 

Po shranjevanju zahtevka za MI, pri katerem smo rezervirali neprosto gradivo, 

se izpiše:  

 med povezavami še povezava do 

– bibliografskega zapisa iz lokalne baze podatkov   

– domače knjižnice (dobavitelj)  
 

 v delu okna s seznamom atributov (razen podatka o dobavitelju) še 

– identifikacijska številka zapisa pri "COBISS.SI-ID"  

– številka za rezervacijo (pri monografskih publikacijah se izpiše 

identifikacijska številka zapisa; pri monografskih publikacijah v več 

delih se izpiše identifikacijska številka zapisa, ločilo "," in oznaka 

dela iz podpolja 996d\x; pri serijskih publikacijah se izpiše 

inventarna številka, ločilo "," in številka zvezka
5
) 

– informacija o številu vseh rezervacij za to gradivo pri "Število vseh 

rezervacij" 

– informacija o mestu v čakalni vrsti v seznamu vseh rezervacij tega 

gradiva  pri "Mesto v seznamu vseh rezervacij" (ne samo med 

rezervacijami tega gradiva za MI) 

– informacija o mestu v čakalni vrsti v seznamu rezervacij tega 

gradiva za medknjižnično izposojo pri "Mesto v seznamu rezervacij 

za MI" 

– številka matičnega oddelka rezerviranega gradiva pri "Št. matičnega 

oddelka gradiva" (samo v knjižnicah z oddelki) 

– številka oddelka, v katerem je gradivo rezervirano, pri "Št. oddelka, 

v katerem je gradivo rezervirano" (samo v knjižnicah z oddelki) 
 

 

                                                      
5
 Gl. opombo pod št. 4. 



COBISS3/Medknjižnična izposoja COBISS 

 

2.3-6 © IZUM, oktober 2013 

 

Opozorilo: 

V knjižnicah z oddelki se podatki pri "Število vseh rezervacij","Mesto v 

seznamu vseh rezervacij" in "Mesto v seznamu rezervacij za MI" nanašajo 

samo na rezervacije neprostega gradiva v oddelku, v katerem smo rezervirali 

gradivo. 

 

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, se rezervirano neprosto 

gradivo uvrsti tudi v seznam evidentiranega gradiva domače knjižnice pri 

naročniku (pogledamo ga lahko, če v seznamu objektov, ki so povezani z 

izbranim naročnikom, odpremo mapo Gradivo domače knjižnice). Če 

knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, pa se rezervirano neprosto 

gradivo evidentira tudi pri članu, pri katerem se vzdržuje evidenca 

rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo (gl. pogl. 

2.19). 

Ob rezervaciji neprostega gradiva se dopolni tudi seznam vseh rezervacij za to 

gradivo. Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, so v seznam (na 

zadnje mesto) dodani podatki o naročniku, za katerega smo rezervirali gradivo, 

in številka njegovega zahtevka za MI. Če knjižnica uporablja segment 

COBISS2/Izposoja, pa so v seznam dodani podatki o članu, pri katerem so 

evidentirane rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo.  

Rezervirano neprosto gradivo ima v izposoji status R oz. r – rezervirano 

neprosto gradivo. 

2.3.2.1 Dodelitev gradiva za medknjižnično izposojo  

 

V seznamu rezervacij za določeno gradivo je na prvem mestu rezervacija za 

medknjižnično izposojo (v knjižnicah, ki uporabljajo segment 

COBISS3/Izposoja, so v seznamu na prvem mestu podatki o naročniku, za 

katerega smo rezervirali gradivo, in številka njegovega zahtevka za MI; v 

knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS2/Izposoja, pa so v seznamu na 

prvem mestu podatki o članu, pri katerem so evidentirane rezervacije gradiva 

domače knjižnice za medknjižnično izposojo). 

 

Gradivo se dodeli za medknjižnično izposojo, če: 

 v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja 

– pri naročniku, ki ima izposojen izvod tega gradiva, evidentiramo 

vračilo tega izvoda 

– pri zahtevku za MI, pri katerem je rezerviran izvod tega gradiva 

(status o – rezerviran prost izvod ali w – čaka na polici 

(rezervacija)), zbrišemo rezervacijo tega izvoda 

– pri zahtevku za MI, pri katerem je rezerviran izvod tega gradiva 

(status o – rezerviran prost izvod ali w – čaka na polici 

(rezervacija)), spremenimo podatke o gradivu (rezerviramo gradivo 

z drugim COBISS.SI-ID) 

– zbrišemo zahtevek za MI, pri katerem je rezerviran izvod tega 

gradiva  

  

Pogoj 
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– evidentiramo preklic zahtevka za MI, pri katerem je rezerviran izvod 

tega gradiva  
 

 v segmentu COBISS2/Izposoja ali COBISS3/Izposoja za izvod tega 

gradiva 

– evidentiramo vračilo  

– zbrišemo rezervacijo (status O ali W) 

 

Gradivo se dodeli za medknjižnično izposojo tudi, ko član, ki ima izvod tega 

gradiva trenutno rezerviran, v servisu Moja knjižnica v COBISS/OPAC-u 

prekliče rezervacijo.  

Ob dodelitvi gradiva za medknjižnično izposojo se: 

 pri zahtevku za MI, ki mu je bil dodeljen prosti izvod gradiva, ustvari 

povezava z ustreznim poljem 996/997 iz lokalne baze podatkov o 

zalogi  

 v seznamu rezerviranega gradiva za medknjižnično izposojo spremeni 

status gradiva iz r – rezervirano neprosto gradivo v w – čaka na polici 

(rezervacija) 

 gradivo uvrsti v seznam prispelega rezerviranega gradiva za 

medknjižnično izposojo (do tega seznama dostopamo tako, da izberemo 

razred Prispeli zahtevki/obvestila in med povezavami izberemo mapo 

Prispelo rezervirano gradivo, ali tako, da najprej izberemo domačo 

knjižnico in nato metodo Objekt / Prikaži seznam prispelega 

rezerviranega gradiva (MI)) 

 na e-naslov za medknjižnično izposojo pošlje obvestilo o prispelem 

rezerviranem gradivu 

 v knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS2/Izposoja, v evidenci 

gradiva pri članu, pri katerem so evidentirane rezervacije gradiva 

domače knjižnice za medknjižnično izposojo, spremeni status gradiva 

iz R v W; pri tem se lahko pošlje na e-naslov tega člana obvestilo o 

prispelem rezerviranem gradivu (če je med podatki o tem članu vpisan 

e-naslov za obveščanje
6
 in če je vrednost parametra "Obv. o prispelem 

rez. gradivu" 1 ali 3) 

 v knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja, v seznamu 

evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku spremeni status 

gradiva iz r – rezervirano neprosto gradivo v w – čaka na polici 

(rezervacija) (ta seznam lahko pogledamo, če v seznamu objektov, ki 

so povezani z izbranim naročnikom, odpremo mapo Gradivo domače 

knjižnice)   

 v knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja, natisne listek 

s podatki o rezervaciji gradiva (ob pogoju, da ima knjižnica med 

nastavitvami v inicializacijski datoteki vključen parameter za izpis 

listka s podatki o rezervaciji in da je gradivo dodeljeno za 

medknjižnično izposojo s postopkom v izposoji) 

 

                                                      
6
 To je e-naslov, ki ga domača knjižnica uporablja za medknjižnično izposojo.  
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Zahtevek za MI, ki mu je bil dodeljen prosti izvod gradiva, bo ob izbiri na 

delovnem področju obarvan rdeče, dokler bo imel status določen dobavitelj.  

 

Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS2/Izposoja: 

Če se zahtevek za MI, ki mu je bil dodeljen prosti izvod gradiva, ob izbiri na 

delovnem področju obarva modro (in ne rdeče), potem moramo podatke 

uskladiti s podatki v segmentu COBISS2/Izposoja (gl. pogl. 2.3.2.2). 

 

Na osnovi obvestila o prispelem rezerviranem gradivu, ki ga prejmemo po  

e-pošti, čim prej priskrbimo gradivo. Zatem poiščemo ustrezni zahtevek za MI, 

evidentiramo prejem gradiva, pripravimo dobavnico in naročniku gradivo 

dobavimo (po pošti ali kurirju itd.).  

 

Opozorilo: 

Če je dodeljeno gradivo za medknjižnično izposojo namenjeno članu, se mu 

obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu ne pošlje (po e-pošti ali kot SMS-

obvestilo), tudi če je naročen na e-obveščanje o prispelem rezerviranem 

gradivu in ima vpisan e-naslov in številko mobilnega telefona. 

2.3.2.2 Uskladitev podatkov s podatki v segmentu 

COBISS2/Izposoja  

Če se pri zahtevku za MI, ki mu je bil dodeljen prosti izvod gradiva, ne ustvari 

povezava z ustreznim poljem 996/997 iz lokalne baze podatkov (v segmentu 

COBISS2/Izposoja je v evidenci gradiva pri članu, pri katerem so evidentirane 

rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo, to gradivo evidentirano s 

statusom W), se izbrani zahtevek za MI na delovnem področju obarva modro. 

Pri tem zahtevku za MI moramo uskladiti podatke s podatki v segmentu 

COBISS2/Izposoja. 

 

Knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja.  

 

1. Izberemo metodo Zahtevek za MI / Uskladi s podatki v segmentu 

COBISS2/Izposoja.  

 

Izpiše se sporočilo o uskladitvi podatkov, pri zahtevku za MI pa se ustvari 

povezava z ustreznim poljem 996/997 iz lokalne baze podatkov. 

2.3.3 Rezervacija gradiva v knjižnicah z oddelki 

V knjižnicah z oddelki praviloma najprej rezerviramo prosto gradivo iz oddelka 

za MI. Če v oddelku za MI ni prostega gradiva, lahko v tem oddelku 

rezerviramo neprosto gradivo oz. rezerviramo prosto ali neprosto gradivo v 

drugem oddelku. 

Postopek 

Pogoj 
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Termin prosto gradivo iz oddelka za MI označuje:  

 gradivo, ki pripada oddelku za MI, ni medoddelčno izposojeno in je 

prosto za izposojo  

 gradivo, ki ne pripada oddelku za MI, vendar je medoddelčno 

izposojeno v oddelek za MI in je v tem oddelku prosto za izposojo  

 

Termin prosto gradivo iz drugega oddelka označuje: 

 gradivo, ki pripada drugemu oddelku knjižnice (ne oddelku za MI), ni 

medoddelčno izposojeno in je prosto za izposojo  

 gradivo, ki pripada kateremu koli oddelku knjižnice (lahko tudi oddelku 

za MI), vendar je medoddelčno izposojeno v drugi oddelek knjižnice 

(ne v oddelek za MI) in je v tem oddelku prosto za izposojo 

 

Termin neprosto gradivo iz oddelka za MI označuje:  

 gradivo, ki pripada oddelku za MI, ni medoddelčno izposojeno in ni 

prosto za izposojo  

 gradivo, ki ne pripada oddelku za MI, vendar je medoddelčno 

izposojeno v oddelek za MI in v tem oddelku ni prosto za izposojo 

 

Termin neprosto gradivo iz drugega oddelka označuje: 

 gradivo, ki pripada drugemu oddelku knjižnice (ne oddelku za MI), ni 

medoddelčno izposojeno in ni prosto za izposojo 

 gradivo, ki pripada kateremu koli oddelku knjižnice (lahko tudi oddelku 

za MI), vendar je medoddelčno izposojeno v drugi oddelek knjižnice 

(ne v oddelek za MI) in v tem oddelku ni prosto za izposojo  

2.3.3.1 Rezervacija prostega gradiva iz oddelka za MI 

Enako kot v knjižnicah brez oddelkov (gl. pogl. 2.3.1). 

2.3.3.2 Rezervacija prostega gradiva iz drugega oddelka  

Ob rezervaciji prostega gradiva iz drugega oddelka se najprej evidentira 

medoddelčna izposoja ali vračilo gradiva iz gostiteljskega oddelka v matični 

oddelek:  

 če izbrano gradivo pripada drugemu oddelku in ni medoddelčno 

izposojeno, se evidentira medoddelčna izposoja iz tega oddelka v 

oddelek za MI  

 če je izbrano gradivo medoddelčno izposojeno iz oddelka za MI v drugi 

oddelek, se evidentira vračilo gradiva iz drugega oddelka v oddelek za 

MI 

 če je izbrano gradivo medoddelčno izposojeno iz enega oddelka v drugi 
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oddelek (noben od njiju ni oddelek za MI), se evidentira medoddelčna 

izposoja iz tega oddelka v oddelek za MI 

 

Opozorilo: 

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, se medoddelčna izposoja iz 

drugega oddelka v oddelek za MI evidentira, tudi ko smo prijavljeni v drugi 

oddelek (ne v oddelek za MI) in rezerviramo prosto gradivo iz tega oddelka. 

 

V segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja ni posebnosti (gl. pogl. 2.3.1). 

2.3.3.3 Rezervacija neprostega gradiva iz oddelka za MI 

Enako kot v knjižnicah brez oddelkov (gl. pogl. 2.3.2). 

2.3.3.4 Rezervacija neprostega gradiva iz drugega 

oddelka  

Ob rezervaciji neprostega gradiva iz drugega oddelka (ne iz oddelka za MI) se 

dopolni seznam rezervacij za to gradivo v tem oddelku.  

Če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja,  je rezervacija neprostega 

gradiva iz drugega oddelka (ne iz oddelka za MI) zabeležena v tem oddelku 

tudi v evidenci gradiva pri članu, pri katerem so evidentirane rezervacije 

gradiva za medknjižnično izposojo (gradivo dobi status R).  

Ko je prosti izvod gradiva dodeljen za medknjižnično izposojo, se evidentira 

medoddelčna izposoja ali vračilo gradiva iz gostiteljskega oddelka v matični 

oddelek: 

 če gradivo pripada drugemu oddelku (ne oddelku za MI) in ni 

medoddelčno izposojeno, se evidentira medoddelčna izposoja iz tega 

oddelka v oddelek za MI 

 če je gradivo medoddelčno izposojeno iz oddelka za MI v drugi 

oddelek, se evidentira vračilo gradiva iz tega oddelka v oddelek za MI 

 če je gradivo medoddelčno izposojeno iz enega oddelka v drugi 

oddelek (noben od njiju ni oddelek za MI), se evidentira medoddelčna 

izposoja iz tega oddelka v oddelek za MI 

 

Hkrati se v knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS2/Izposoja, v oddelku, v 

katerem je zabeležena rezervacija neprostega gradiva (ne v oddelku za MI), ta 

rezervacija zbriše iz evidence gradiva pri članu, pri katerem so evidentirane 

rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo, in se vpiše v njegovo evidenco 

gradiva v oddelku za MI (gradivo dobi status W).  
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Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Nekatere knjižnice gradivo iz svojih knjižničnih zbirk posredujejo po 

medknjižnični izposoji tudi svojim članom. V teh knjižnicah je rezervacija 

neprostega gradiva iz drugega oddelka (ne iz oddelka za MI) zabeležena v 

tem oddelku tudi v evidenci gradiva pri članu. Ko se temu članu dodeli 

gradivo, se (hkrati z evidentiranjem medoddelčne izposoje ali vračila gradiva 

iz gostiteljskega oddelka v matični oddelek) iz njegove evidence gradiva v tem 

oddelku rezervacija gradiva zbriše in se vpiše v njegovo evidenco gradiva v 

oddelku za MI (gradivo dobi status w – čaka na polici (rezervacija)).  

 

V segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja ni posebnosti (gl. pogl. 2.3.2). 

2.3.4 Programske kontrole ob rezervaciji in 

spremembi rezervacije gradiva 

Če izberemo izvod gradiva, ki ga ni možno rezervirati, in kliknemo gumb 

Rezerviraj, program izpiše ustrezno sporočilo.  

2.3.4.1 Splošne kontrole 

Program izpiše ustrezno sporočilo, če v katalogu izberemo izvod gradiva:  

 za katerega je izposoja onemogočena (podatki so izpisani v črni ali sivi 

barvi) 

– zaradi nastavitve načina izposoje na dom in v čitalnico v tabeli 

Način izposoje (tabela pq) – gl. priročnik COBISS2/Izposoja, pogl. 

4.2, ali priročnik COBISS3/Izposoja, pogl. 2.3 

– ker ima parameter za čas izposoje v tabeli časovnih parametrov za 

izposojo vrednost 0 ali ni določen 

– ker je v podpolju 996/997u vpisana vrednost 0d 

– ker nima inventarne številke 
 

 ki ga je sicer možno izposoditi (brezpogojno ali pogojno), vendar v 

segmentu COBISS2/Izposoja noben član ni določen za evidentiranje 

rezervacij gradiva za medknjižnično izposojo 

 

Okno s sporočilom zapremo s klikom na gumb V redu (gradivo se ne 

rezervira). 

2.3.4.2 Kontrola ujemanja gradiva 

Ko v katalogu izberemo prosto ali neprosto gradivo, program najprej izvrši 

splošne kontrole (gl. pogl. 2.3.4.1), nato pa preveri, ali se podatki o gradivu 

ujemajo.  
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Podatki o gradivu se ujemajo, če se COBISS.SI-ID zapisa, ki mu pripada 

izbrani izvod monografske publikacije ali letnik serijske publikacije, ujema z 

identifikacijsko številko med podatki o gradivu v zahtevku za MI.  

Podatki o gradivu se ne ujemajo s podatki o gradivu v zahtevku za MI, če: 

 se COBISS.SI-ID zapisa, ki mu pripada izbrani izvod monografske 

publikacije ali letnik serijske publikacije, ne ujema z identifikacijsko 

številko med podatki o gradivu v zahtevku za MI 

 podatki o gradivu še niso vneseni v zahtevek za MI 

 so podatki o gradivu vneseni v zahtevek za MI, ni pa vnesena vrednost 

pri "COBISS.SI-ID" 

 

Če se podatki o gradivu ujemajo, program v nadaljevanju preveri ustreznost 

izvoda za izposojo pri monografskih publikacijah v več delih (gl. pogl. 2.3.4.3) 

ali ustreznost leta, letnika, fizične oblike in številke zvezka
7
 pri serijskih 

publikacijah (gl. pogl. 2.3.4.4).  

Če se podatki o gradivu ne ujemajo s podatki o gradivu v zahtevku za MI, 

program ob rezervaciji ali spremembi rezervacije gradiva izpiše ustrezno 

sporočilo. Če kljub temu nadaljujemo s postopkom, program v nadaljevanju 

preverja le dostopnost izbranega izvoda za izposojo (gl. pogl. 2.3.4.5). 

 

Opozorilo: 

Če se podatki o gradivu ne ujemajo in kjub temu rezerviramo izbrano gradivo, 

se v zahtevku za MI spremenijo bibliografski podatki o gradivu. 

2.3.4.3 Kontrola oznake dela pri monografskih 

publikacijah 

Če se podatki o gradivu ujemajo (gl. pogl. 2.3.4.2), program ob rezervaciji ali 

spremembi rezervacije gradiva primerja vrednost iz podpolja 996d\x (pri 

"Številčenje v sig. – oz. dela (d\x)") izbranega izvoda monografske publikacije 

z vrednostjo, ki je vpisana pri "Del/številka" med podatki o gradivu v zahtevku 

za MI.  

Če se podatki o gradivu ne ujemajo, program izpiše ustrezno sporočilo, na 

osnovi katerega lahko postopek rezervacije ali spremembe rezervacije gradiva 

prekinemo ali pa z njim nadaljujemo. Če nadaljujemo s postopkom, sledi 

kontrola dostopnosti gradiva za izposojo (gl. pogl. 2.3.4.5).    

2.3.4.4 Kontrola leta, letnika, fizične oblike in številke 

zvezka pri serijskih publikacijah 

Program izvede kontrole po naslednjem vrstnem redu: 

                                                      
7
 Gl. opombo pod št. 4. 

  



COBISS COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 

© IZUM, oktober 2013 2.3-13 

 

Če se podatki o gradivu ujemajo (gl. pogl. 2.3.4.2), program ob rezervaciji ali 

spremembi rezervacije gradiva primerja leto izida iz podpolja 997k izbranega 

letnika serijske publikacije z vrednostjo, ki je vpisana pri "Leto" med podatki o 

gradivu v zahtevku za MI. 

Če se podatka o letu izida ujemata, program primerja številko letnika iz 

podpolja 997j izbranega letnika serijske publikacije z vrednostjo, ki je vpisana 

pri "Letnik" med podatki o gradivu v zahtevku za MI, vendar le, če je ta 

vrednost vpisana brez oznake številčenja (npr. Vol., Letn. ipd.).  

Če se podatka o številki letnika ujemata, program primerja vrednost za fizično 

obliko iz podpolja 997g\o izbranega letnika serijske publikacije z vrednostjo, ki 

je vpisana pri "Medij gradiva" med podatki o gradivu v zahtevku za MI.  

Če se podatka ujemata, program primerja številko zvezka z vrednostjo, ki je 

vpisana pri "Del/številka" med podatki o gradivu v zahtevku za MI.  

Če se v kateri koli fazi programskih kontrol podatka ne ujemata in kljub temu 

nadaljujemo s postopkom rezervacije ali spremembe rezervacije gradiva, 

program po izbiri enega ali več zvezkov preveri le njihovo dostopnost za 

izposojo (gl. pogl. 2.3.4.5).    

2.3.4.5 Kontrola dostopnosti gradiva za izposojo 

Ustrezno sporočilo, ali je gradivo prosto ali ne, se izpiše, če: 

 želimo rezervirati neprosto gradivo, pri čemer je prost vsaj en izvod za 

izposojo tega gradiva 

 želimo rezervirati prosto gradivo iz drugega oddelka, vendar je v 

oddelku za MI prost vsaj en izvod za izposojo tega gradiva 

 želimo rezervirati neprosto gradivo iz oddelka za MI, pri čemer v njem 

ni prostih izvodov tega gradiva,  je pa prost vsaj en izvod za izposojo 

tega gradiva v drugem oddelku  

 želimo rezervirati neprosto gradivo iz oddelka za MI, vendar je v njem 

prost vsaj en izvod za izposojo tega gradiva 

 želimo rezervirati neprosto gradivo iz enega oddelka (ne iz oddelka za 

MI) in je v drugem oddelku (ki prav tako ni oddelek za MI) prost vsaj 

en izvod za izposojo tega gradiva 

 želimo rezervirati neprosto gradivo iz drugega oddelka, pri čemer je v 

njem prost vsaj en izvod za izposojo tega gradiva, v oddelku za MI pa 

to gradivo ni prosto 

 želimo rezervirati neprosto gradivo iz drugega oddelka, pri čemer je v 

oddelku za MI prost vsaj en izvod za izposojo tega gradiva 

 

Na osnovi sporočila se odločimo, ali bomo izbrano gradivo rezervirali ali ne.  
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2.3.5 Pregled rezerviranega gradiva 

Pogledamo lahko vse rezervacije prostega in neprostega gradiva domače 

knjižnice za medknjižnično izposojo.   

 

1. Poiščemo in izberemo objekt Domača knjižnica.  

2. Izberemo metodo Objekt / Prikaži seznam rezerviranega gradiva (MI).   

Odpre se okno Seznam rezerviranega gradiva za medknjižnično 

izposojo.  

V seznamu so zahtevki za MI, pri katerih je rezervirano gradivo domače 

knjižnice, razvrščeni padajoče po številki. Pri vsakem zahtevku za MI se 

izpišejo še njegov status, podatki o naročniku in gradivu, ki smo ga zanj 

rezervirali: COBISS.SI-ID zapisa, inventarna številka in signatura (če je 

rezervirano prosto gradivo), status v izposoji, datum rezervacije, datum 

poteka rezervacije ter nekateri bibliografski podatki o gradivu. V knjižnicah 

z oddelki se izpišeta tudi številka matičnega oddelka gradiva in številka 

oddelka, v katerem je evidentirana rezervacija gradiva.  

Seznam lahko uredimo: podatke razvrstimo po različnih kriterijih, 

zamenjamo vrstni red stolpcev ali spremenimo širino stolpca.  

Podatke razvrstimo tako, da kliknemo ime stolpca. Glede na to, ali so 

podatki besedni ali številčni, se razvrstijo naraščajoče ali padajoče po 

abecedi ali po številkah.  

Vrstni red stolpcev zamenjamo tako, da s kazalcem miške pokažemo na 

ime stolpca, pritisnemo levi gumb na miški in stolpec povlečemo levo ali 

desno. 

Širino stolpca spremenimo tako, da s kazalcem miške pokažemo na enega 

od robov stolpca, pritisnemo levi gumb na miški in rob povlečemo levo ali 

desno.  

Okno s prikazanimi podatki lahko povečamo ali pomanjšamo, če s 

kazalcem miške pokažemo na enega od robov ali vogalov okna, pritisnemo 

levi gumb miške in povlečemo v želeno smer. Ko okno zapremo, se 

spremenjena velikost shrani. V tako spremenjenem oknu se prikaže tudi  

seznam prispelega rezerviranega gradiva (gl. pogl. 2.3.6) in seznam 

izposojenega gradiva (gl. pogl. 5.3.3). 

3. Če želimo izbrati določen zahtevek za MI, ga v seznamu označimo in 

kliknemo gumb Izberi. V seznamu lahko izberemo več zahtevkov za MI 

hkrati. 

 

Nasvet: 

Posamezni zahtevek za MI najhitreje izberemo iz seznama in prenesemo na 

delovno področje tako, da ga dvakrat kliknemo. 

Kadar v seznamu ime določenega stolpca ni v celoti vidno, kazalec miške 

za nekaj trenutkov zadržimo na imenu stolpca, da se prikaže ime v celoti. 

 

Postopek 
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4. Če ne izberemo nobenega zahtevka za MI, zapustimo okno Seznam 

rezerviranega gradiva za medknjižnično izposojo s klikom na gumb 

Zapri. 

 

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja in imamo pooblastilo I – 

dostop do segmenta COBISS3/Izposoja ter pregled in izpis podatkov, lahko 

rezervirano gradivo za medknjižnično izposojo poiščemo tudi v razredu 

Neprosto gradivo. V iskalniku Iskanje – Neprosto gradivo pri "Rezervirano 

za MI" označimo potrditveno polje Da in sprožimo iskanje. Rezultat iskanja je 

gradivo domače knjižnice, ki smo ga rezervirali za medknjižnično izposojo 

(gradivo s statusom o – rezerviran prost izvod, r – rezervirano neprosto 

gradivo in w – čaka na polici (rezervacija)). 

2.3.6 Pregled prispelega rezerviranega gradiva 

Pogledamo lahko seznam rezerviranega gradiva domače knjižnice za 

medknjižnično izposojo, ki je pripravljeno za prevzem (to gradivo ima v 

izposoji status w – čaka na polici (rezervacija).   

 

1. Poiščemo in izberemo objekt Domača knjižnica.  

2. Izberemo metodo Objekt / Prikaži seznam prispelega rezerviranega 

gradiva (MI).   

Odpre se okno Seznam prispelega rezerviranega gradiva za 

medknjižnično izposojo.  

V seznamu so zahtevki za MI, pri katerih je rezervirano gradivo domače 

knjižnice, razvrščeni padajoče po številki zahtevka za MI. Pri vsakem 

zahtevku za MI se izpišejo še njegov status, podatki o naročniku in gradivu, 

ki smo ga zanj rezervirali: COBISS.SI-ID zapisa, inventarna številka in 

signatura, status v izposoji, datum rezervacije, datum poteka rezervacije ter 

nekateri bibliografski podatki o gradivu. V knjižnicah z oddelki se izpišeta 

tudi številka matičnega oddelka gradiva in številka oddelka, v katerem je 

evidentirana rezervacija gradiva (v seznamu prispelega rezerviranega 

gradiva domače knjižnice je to vedno številka oddelka za MI).  

Seznam lahko uredimo: podatke razvrstimo po različnih kriterijih, 

zamenjamo vrstni red stolpcev ali spremenimo širino stolpca.  

Podatke razvrstimo tako, da kliknemo ime stolpca. Glede na to, ali so 

podatki besedni ali številčni, se razvrstijo naraščajoče ali padajoče po 

abecedi ali po številkah.  

Vrstni red stolpcev zamenjamo tako, da s kazalcem miške pokažemo na 

ime stolpca, pritisnemo levi gumb na miški in stolpec povlečemo levo ali 

desno. 

Širino stolpca spremenimo tako, da s kazalcem miške pokažemo na enega 

od robov stolpca, pritisnemo levi gumb na miški in rob povlečemo levo ali 

desno.  

Postopek 

Možnosti … 
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Okno s prikazanimi podatki lahko povečamo ali pomanjšamo, če s 

kazalcem miške pokažemo na enega od robov ali vogalov okna, pritisnemo 

levi gumb miške in povlečemo v želeno smer. Ko okno zapremo, se 

spremenjena velikost shrani. V tako spremenjenem oknu se prikaže tudi  

seznam rezerviranega gradiva (gl. pogl. 2.3.5) in seznam izposojenega 

gradiva (gl. pogl. 5.3.3). 

3. Če želimo izbrati določen zahtevek za MI, ga v seznamu označimo in 

kliknemo gumb Izberi. V seznamu lahko izberemo več zahtevkov za MI 

hkrati. 

 

Nasvet: 

Posamezni zahtevek za MI najhitreje izberemo iz seznama in prenesemo na 

delovno področje tako, da ga dvakrat kliknemo. 

Kadar v seznamu ime določenega stolpca ni v celoti vidno, kazalec miške 

za nekaj trenutkov zadržimo na imenu stolpca, da se prikaže ime v celoti. 

 

Izbran zahtevek za MI bo na delovnem področju obarvan rdeče. 

4. Če ne izberemo nobenega zahtevka za MI, zapustimo okno Seznam 

rezerviranega gradiva za medknjižnično izposojo s klikom na gumb 

Zapri.  

 

Do seznama rezerviranega gradiva, ki je pripravljeno za prevzem, dostopamo 

tudi tako, da izberemo razred Prispeli zahtevki /obvestila in med povezavami 

izberemo mapo Prispelo rezervirano gradivo. 

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja in imamo pooblastilo I – 

dostop do segmenta COBISS3/Izposoja ter pregled in izpis podatkov, lahko 

rezervirano gradivo za medknjižnično izposojo, ki je pripravljeno na prevzem, 

poiščemo tudi v razredu Neprosto gradivo. V iskalniku Iskanje – Neprosto 

gradivo pri "Status v izposoji" izberemo iz šifranta vrednost w – čaka na polici 

(rezervacija), pri "Rezervirano za MI" pa označimo potrditveno polje Da in 

sprožimo iskanje. Rezultat iskanja je gradivo domače knjižnice, ki smo ga 

rezervirali za medknjižnično izposojo in je pripravljeno, da ga prevzamemo in 

dobavimo  naročniku (gradivo s statusom w – čaka na polici (rezervacija)). 

2.3.7 Seznam evidentiranega gradiva pri 

naročniku 

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, lahko pogledamo seznam 

gradiva domače knjižnice, ki je evidentirano pri izbranem članu ali partnerju. 

Pri partnerju  bo v seznamu prikazano gradivo domače knjižnice, ki smo ga 

zanj rezervirali ali mu ga izposodili po medknjižnični izposoji (to gradivo ima 

lahko status  o – rezerviran prost izvod, w – čaka na polici (rezervacija), r – 

rezervirano neprosto gradivo ali m – izposojeno po MI). Pri članu pa bo v 

seznamu prikazano vse gradivo domače knjižnice (tj. gradivo, ki smo ga zanj 

rezervirali ali mu ga izposodili po običajni izposoji in po medknjižnični 

Možnosti … 
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izposoji; to gradivo ima lahko status  o – rezerviran prost izvod, w – čaka na 

polici (rezervacija), r – rezervirano neprosto gradivo,  c – izposojeno na dom 

ali m – izposojeno po MI).  

 

Knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja.  

 

1. Poiščemo in izberemo partnerja (v razredu Partner) ali člana (v razredu 

Član).  

2. V seznamu objektov, ki so povezani z izbranim partnerjem ali članom, 

odpremo mapo Gradivo domače knjižnice.   

Odpre se okno Gradivo domače knjižnice.  

 

V seznamu so podatki o evidentiranem gradivu domače knjižnice (pri izbranem 

partnerju ali članu) razvrščeni naraščajoče po datumu transakcije 

("Evidentirano"): 

 status gradiva v izposoji  

 informacija o tem, ali je gradivo rezervirano za medknjižnično izposojo 

("Rezervirano za MI" – samo pri gradivu s statusom o – rezerviran 

prost izvod, w – čaka na polici (rezervacija) ali r – rezervirano 

neprosto gradivo) 

 informacija o tem, ali je gradivo evidentirano v medknjižnični izposoji 

("Rezervirano/izposojeno po MI")  

 identifikacijska številka zapisa ("COBISS.SI-ID") 

 inventarna številka  

 številka zvezka ("Zvezek/-ki" – samo pri serijskih publikacijah) 

 oznaka dela ("Oznaka dela/fizične oblike") 

 številka matičnega oddelka gradiva ("Matični oddelek" – samo v 

knjižnicah z oddelki) 

 številka oddelka, v katerem je bila transakcija izvršena ("Oddelek 

transakcije" – samo v knjižnicah z oddelki) 

 številka oddelka, v katerem je gradivo trenutno evidentirano ("Trenutni 

oddelek" – samo v knjižnicah z oddelki; pri rezerviranih prostih 

izvodih za medknjižnično izposojo in pri medknjižnično izposojenem 

gradivu je to vedno številka oddelka za MI) 

 datum izposoje ali rezervacije gradiva ("Datum izposoje/rezervacije") 

 datum poteka roka izposoje ali poteka rezervacije ("Datum poteka")  

 identifikacijski podatki o članu ali partnerju (številka izkaznice člana 

ali številka partnerja, ki je naročil gradivo po medknjižnični izposoji, 

oznaka partnerja ali  ime in priimek člana itd.)  

 datum podaljšanja roka izposoje ("Zadnja sprememba datuma poteka") 

 signatura  

 nekateri bibliografski podatki o gradivu (naslov, avtor …) itd. 

 

Seznam lahko uredimo: podatke razvrstimo po različnih kriterijih, 

zamenjamo vrstni red stolpcev ali spremenimo širino stolpca.  

Podatke razvrstimo tako, da kliknemo ime stolpca. Glede na to, ali so 

podatki besedni ali številčni, se razvrstijo naraščajoče ali padajoče po 

abecedi ali po številkah.  

Postopek 

Pogoj 
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Vrstni red stolpcev zamenjamo tako, da s kazalcem miške pokažemo na 

ime stolpca, pritisnemo levi gumb na miški in stolpec povlečemo v levo ali 

desno. 

Širino stolpca spremenimo tako, da s kazalcem miške pokažemo na enega 

od robov stolpca, pritisnemo levi gumb na miški in rob povlečemo v levo 

ali desno.  

Okno s prikazanimi podatki lahko povečamo ali pomanjšamo, če s 

kazalcem miške pokažemo na enega od robov ali vogalov okna, pritisnemo 

levi gumb miške in povlečemo v želeno smer. Ko okno zapremo, se 

spremenjena velikost shrani. 

3. Če želimo izbrati določene podatke o gradivu, jih v seznamu označimo in 

kliknemo gumb Izberi. V seznamu lahko izberemo več podatkov hkrati. 

4. Če ne izberemo nobenih podatkov o gradivu, zapustimo okno Gradivo 

domače knjižnice s klikom na gumb Zapri.  

 

Nasvet: 

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja in imamo pooblastilo I – 

dostop do segmenta COBISS3/Izposoja ter pregled in izpis podatkov, lahko v 

razredu Neprosto gradivo poiščemo vse gradivo domače knjižnice, ki smo ga 

rezervirali za medknjižnično izposojo ali ga izposodili po medknjižnični 

izposoji. V iskalniku Iskanje – Neprosto gradivo pri "Rezervirano/izposojeno 

po MI" označimo potrditveno polje Da in sprožimo iskanje. 
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2.4 SPREMEMBA PODATKOV V ZAHTEVKU ZA MI 

Podatke v naročnikovem zahtevku spreminjamo v razredih Zahtevek za MI in 

Gradivo, dokler obdelava zahtevka za MI ni zaključena.  

 

1. V razredu Zahtevek za MI poiščemo in izberemo želeni zahtevek. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi.  

Odpre se urejevalnik Zahtevek za MI, kjer lahko:  

 določimo drugega naročnika (gl. pogl. 2.4.1) 

 določimo ali spremenimo plačnika (gl. pogl. 2.1.1) 

 vnesemo ali spremenimo splošne podatke (gl. pogl. 2.1.2) 

 vnesemo ali spremenimo podatke o gradivu (gl. pogl. 2.1.3 in pogl. 

2.4.2) 

 določimo ali spremenimo dobavitelja gradiva (gl. pogl. 2.1.4) 

 določimo ali spremenimo znesek, ki ga bomo naročniku zaračunali za 

dobavljeno enoto naročenega gradiva (gl. pogl. 2.1.5 in pogl. 2.1.5.1) 

3. Shranimo podatke. 

2.4.1 Sprememba naročnika 

Pri zahtevku za MI lahko določimo drugega naročnika. To storimo, če: 

 smo kot naročnika izbrali napačnega člana ali partnerja 

 smo kot naročnika določili člana, kasneje pa ugotovili, da je naročnik 

eden od partnerjev (ali obratno) 

 

Naročnika spremenimo v urejevalniku Zahtevek za MI/Splošno. 

 

Zahtevek za MI ni prejeto COBISS/OPAC-naročilo. Naročila še nismo 

pripravili (zahtevek za MI ima status prispelo, evidentirano, določeno gradivo 

ali določen dobavitelj). 

 

1. Za identifikacijskimi podatki o naročniku, ki so navedeni ob gumbu 

Naročnik – član ali Naročnik – partner, kliknemo ikono .  

Odpre se okno Naročnik – član ali Naročnik – partner. 

2. Iz vnosnega polja zbrišemo napačno vpisno številko ali oznako naročnika 

(odvisno od vrste naročnika), vpišemo novo vrednost in kliknemo gumb V 

redu. 

 

Postopek 

Postopek 

Pogoj  
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Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Če ima zahtevek status določen dobavitelj in je dobavitelj domača 

knjižnica, se ob spremembi naročnika pri zahtevku za MI lahko spremeni 

tudi rezervacija gradiva. Če je pri zahtevku za MI rezervirano prosto 

gradivo, za katerega obstaja seznam rezervacij, se rezervacija prostega 

gradiva spremeni v rezervacijo neprostega gradiva. Prosti izvod gradiva, ki 

je bil rezerviran pri zahtevku za MI, se dodeli tistemu, ki je bil v seznamu 

rezervacij za to gradivo doslej na prvem mestu, rezervacija za novega 

naročnika pri zahtevku za MI pa se uvrsti v seznam rezervacij za to 

gradivo, in sicer na zadnje mesto.  

Če je pri zahtevku za MI rezervirano neprosto gradivo, se v seznamu 

rezervacij za to gradivo rezervacija za novega naročnika premakne s 

trenutnega mesta na zadnje mesto. 

 

3. Če želimo zamenjati vrsto naročnika, moramo izbranega naročnika najprej 

zbrisati. Nato se premaknemo h gumbu, ki označuje drugo vrsto naročnika 

(Naročnik – član ali Naročnik – partner), in kliknemo ikono . Odpre 

se okno za vnos ali brisanje povezave, kjer vpišemo vpisno številko ali 

oznako naročnika (odvisno od vrste naročnika) in ponovno kliknemo gumb 

V redu.  

Če ne poznamo vpisne številke člana ali oznake partnerja, kliknemo gumb, 

ki predstavlja povezavo z ustreznim razredom (Član, Partner). Odpre se 

iskalnik, v katerem poiščemo in izberemo novega naročnika. 

 

 Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Pri zahtevkih za MI, ki imajo status določen dobavitelj, lahko zamenjamo 

vrsto naročnika le, če dobavitelj ni domača knjižnica. 

 

4. Shranimo podatke.  

 

Po shranjevanju se spremenijo vrednosti na števcih gradiva pri "starem" in 

"novem" naročniku. Pri "starem" naročniku se skupno število njegovih 

zahtevkov za MI zmanjša, pri "novem" pa se to število poveča.  

Če so bili pri zahtevku za MI podatki o gradivu že vneseni, se pri "starem" 

naročniku zmanjša tudi število enot za naročanje, pri "novem" naročniku pa se 

to število poveča. Hkrati se gradivo odstrani iz seznama gradiva iz vseh odprtih 

zahtevkov za MI pri "starem" naročniku in se uvrsti v seznam gradiva iz vseh 

odprtih zahtevkov za MI pri "novem" naročniku.  

2.4.2 Sprememba podatkov o gradivu 

Podatke o gradivu lahko spremenimo: 

 do priprave naročila (zahtevek za MI ima status prispelo, določeno 

gradivo ali določen dobavitelj; oz. gradivo ima status evidentiran 

zahtevek ali določen dobavitelj)  

Pogoj 
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 pri pripravi ponovnega naročila za izbranega dobavitelja ali naročila za 

drugega dobavitelja (naročilo ima status evidentirano in verzijo, višjo 

od 0; oz. gradivo ima status naročilo evidentirano, z njim povezano 

naročilo pa verzijo, višjo od 0) 

 pri vnosu podatkov o prejetem gradivu (prejeto gradivo ima status 

prejem – evidentirano; oz. gradivo ima status evidentiran prejem) 

 

1. V urejevalniku Zahtevek za MI/Splošno ali Naročilo/Splošno (ob 

ponovnem naročanju ali prenaročanju) ali Prejeto/dobavljeno 

gradivo/Splošno (ob prejemu gradiva) kliknemo gumb Gradivo. 

Odpre se urejevalnik Gradivo. 

2. Spremenimo podatke o gradivu. To lahko storimo na več načinov: 

 ročno 

 s prenosom bibliografskih podatkov iz vzajemne baze podatkov (gl. 

pogl. 2.1.3.1) 

 s prenosom bibliografskih podatkov iz izbranih katalogov drugih tujih 

knjižnic, ki so brezplačno dostopni preko interneta (gl. pogl. 2.1.3.2) 

 s prenosom bibliografskih podatkov iz lokalne baze podatkov (gl. pogl. 

2.1.3.3) 

 

Opozorilo: 

Če naročnik naroča kopije člankov (pri "Vrsta storitve" je izbrana vrednost 

nakup, pri "Vrsta gradiva" vrednost članek in pri "Medij gradiva" vrednost 

kopija) in želimo, da se bodo po prenosu bibliografskih podatkov iz 

vzajemne ali lokalne baze podatkov ali iz izbranih katalogov drugih tujih 

knjižnic ohranili vneseni podatki o avtorju članka ("Avtor"), naslovu članka 

("Naslov") in straneh, na katerih je članek ("Strani (od-do)"), označimo 

potrditveno polje "Ohrani podatke o članku" še pred prenosom podatkov iz 

izbrane baze podatkov. 

 

3. Kliknemo gumb V redu. 

 

Če bomo za naročnika gradivo naročili pri dobavitelju, lahko do priprave 

naročila spremenimo podatke o gradivu na vse štiri načine, omenjene v točki 2. 

Če pa smo zanj rezervirali gradivo domače knjižnice, pa lahko do priprave 

internega naročila: 

 rezerviramo drugi prosti izvod za izposojo (če je pri zahtevku za MI 

rezervirano prosto gradivo)  

 rezerviramo prosti izvod za izposojo (če je pri zahtevku za MI 

rezervirano neprosto gradivo)  

 rezerviramo drugo prosto ali neprosto gradivo iz lokalne baze podatkov 

(gradivo z drugim COBISS.SI-ID) 

 zbrišemo rezervacijo gradiva domače knjižnice (gl. pogl. 2.5); po 

brisanju rezervacije lahko podatke o gradivu spremenimo na vse štiri že 

Postopek 
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omenjene načine  

 

Če smo za naročnika gradivo naročili pri dobavitelju, lahko pri pripravi 

ponovnega naročila za izbranega dobavitelja ali naročila za drugega 

dobavitelja podatke o gradivu spremenimo: 

 ročno   

 s prenosom bibliografskih podatkov iz vzajemne baze podatkov 

 s prenosom bibliografskih podatkov iz izbranih katalogov drugih tujih 

knjižnic, ki so brezplačno dostopni preko interneta  

Prav tako lahko spremenimo vrsto storitve.   

Če smo rezervirali gradivo domače knjižnice, po izstavitvi internega naročila 

podatkov o gradivu (in rezervacije gradiva) več ne moremo spreminjati, lahko 

pa evidentiramo preklic internega naročila (gl. pogl. 3.6). 

Če smo za naročnika gradivo naročili pri dobavitelju, lahko ob evidentiranju 

prejema gradiva podatke o gradivu spremenimo samo ročno. Prav tako lahko 

spremenimo še vrsto storitve. Če pa smo zanj rezervirali gradivo domače 

knjižnice, ob evidentiranju prejema gradiva podatkov o gradivu več ne moremo 

spreminjati, prav tako tudi vrste storitve ne. Lahko pa evidentiramo prejem 

drugega izvoda za izposojo (če je bilo za naročnika rezervirano prosto gradivo). 

 

Opozorilo: 

Vsaka sprememba bibliografskih podatkov o gradivu se evidentira med 

dogodki, ki se beležijo pri gradivu. 

2.4.2.1 Brisanje podatkov o gradivu 

Pri izbranem zahtevku za MI lahko zbrišemo podatke o gradivu. 

 

Zahtevek za MI ni prejeto COBISS3/MI-naročilo ali COBISS/OPAC-naročilo. 

Zahtevek za MI ima status določeno gradivo in ni povezan s prejetim 

COBISS/OPAC-obvestilom – prošnjo za preklic, ki ima status prispelo ali v 

obdelavi.  

  

1. V urejevalniku Zahtevek za MI/Splošno kliknemo gumb Zbriši gradivo. 

 

Po brisanju podatkov o gradivu se pri izbranem zahtevku za MI zbriše tudi 

podatek o signaturi.  

 

Zahtevek za MI 

 evidentirano 

 

Podatki o gradivu se zbrišejo tudi, če v urejevalniku Zahtevek za MI ob 

gumbu Gradivo kliknemo ikono . 

 

Postopek 

Pogoj 

Status po brisanju 

podatkov o gradivu 

Možnosti … 
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2.5 BRISANJE REZERVACIJE GRADIVA DOMAČE KNJIŽNICE 

Rezervacijo gradiva domače knjižnice lahko zbrišemo, dokler še nismo 

pripravili internega naročila. Rezervacijo gradiva domače knjižnice lahko 

zbrišemo tudi, če najprej zbrišemo interno naročilo, ki smo ga sicer že 

pripravili, a ga še nismo izstavili in poslali (gl. pogl. 3.3). 

 

Zahtevek za MI ima status določen dobavitelj, dobavitelj pa je domača 

knjižnica.  

 

1. V razredu Zahtevek za MI poiščemo in izberemo zahtevek za MI.  

2. Izberemo metodo Objekt / Zbriši rezervacijo gradiva domače knjižnice.  

Odpre se okno Brisanje rezervacije gradiva domače knjižnice z 

vprašanjem "Ali želite zbrisati rezervacijo gradiva domače knjižnice?". 

3. Kliknemo gumb Da. 

 

 

Zahtevek za MI 

 določeno gradivo 
 

Gradivo 

 evidentiran zahtevek 

 

Rezervacija gradiva domače knjižnice se zbriše tudi pri brisanju zahtevka za 

MI (gl. pogl. 2.11) ter pri evidentiranju preklica zahtevka za MI (gl. pogl. 

2.13). Dosedanja rezervacija gradiva domače knjižnice se zbriše tudi, če za 

naročnika rezerviramo drugo gradivo (gl. pogl. 2.4.2).  

Gl. tudi pogl. 3.6.1. 

 

Ponovno lahko rezerviramo gradivo domače knjižnice (gl. pogl. 2.3) ali pa 

določimo dobavitelja, pri katerem bomo naročili gradivo (gl. pogl. 2.1.4). 

Zahtevek za MI lahko tudi zavrnemo (gl. pogl. 2.12). 

2.5.1 Brisanje rezervacije prostega gradiva 

Ob brisanju rezervacije prostega gradiva se v izbranem zahtevku za MI med 

splošnimi podatki zbrišeta podatka o signaturi in dobavitelju. Prav tako se pri 

zahtevku za MI, pri katerem smo zbrisali rezervacijo gradiva: 

 med povezavami zbriše povezava do 

– bibliografskega zapisa iz lokalne baze podatkov   

– polja 996/997 iz lokalne baze podatkov o zalogi 

Postopek 

Pogoj 

Status po brisanju 

rezervacije gradiva 

domače knjižnice 

Možnosti ... 

Kako naprej … 



COBISS3/Medknjižnična izposoja COBISS 

 

2.5-2 © IZUM, oktober 2013 

 

– domače knjižnice (dobavitelj) 
 

 v delu okna s seznamom atributov ne vidi več (razen podatkov o 

dobavitelju in signaturi)   

– identifikacijska številka zapisa pri "COBISS.SI-ID"  

– izvod za izposojo 

– številka za rezervacijo  

– številka matičnega oddelka doslej rezerviranega gradiva (samo v 

knjižnicah z oddelki) 

– številka oddelka, v katerem je bilo gradivo doslej rezervirano (samo 

v knjižnicah z oddelki) 
 

Doslej rezervirano prosto gradivo se zbriše iz seznama gradiva iz vseh odprtih 

zahtevkov za MI pri domači knjižnici kot dobavitelju ter iz seznama 

rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo (če je bilo 

gradivo pripravljeno za prevzem, se zbriše tudi iz seznama prispelega 

rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo). Če 

knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, se doslej rezervirano gradivo 

zbriše tudi iz evidence gradiva pri članu, pri katerem so evidentirane 

rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo, če knjižnica uporablja segment 

COBISS3/Izposoja, pa iz seznama evidentiranega gradiva domače knjižnice pri 

naročniku. 

Doslej rezervirano prosto gradivo postane spet prosto za izposojo oz. se v 

primeru nadaljnjih rezervacij dodeli novemu članu ali naročniku v 

medknjižnični izposoji (gl. pogl. 2.5.1.1). 

2.5.1.1 Brisanje rezervacije prostega gradiva, za 

katerega obstaja seznam rezervacij 

Po brisanju rezervacije prostega gradiva, za katerega obstaja seznam rezervacij, 

se doslej rezerviran izvod gradiva dodeli tistemu, ki je v seznamu rezervacij za 

to gradivo na prvem mestu. 

 

Opozorilo: 

V seznamu rezervacij je lahko na prvem mestu rezervacija za člana, ki si je 

gradivo rezerviral v izposoji, ali rezervacija za medknjižnično izposojo. Če je 

na prvem mestu rezervacija za medknjižnično izposojo, so v knjižnicah, ki 

uporabljajo segment COBISS2/Izposoja, v seznamu rezervacij prikazani 

podatki o članu, pri katerem so evidentirane rezervacije gradiva za 

medknjižnično izposojo (gl. pogl. 2.19). V knjižnicah, ki uporabljajo segment 

COBISS3/Izposoja, pa so v seznamu rezervacij prikazani podatki o naročniku 

in številka njegovega zahtevka za MI. 

 

Če je na vrhu seznama rezervacij rezervacija za člana, ki si je gradivo 

rezerviral v izposoji, se po brisanju rezervacije gradivo dodeli temu članu (v 

evidenci gradiva pri tem članu se spremeni status v izposoji iz r – rezervirano 

neprosto gradivo v w – čaka na polici (rezervacija)). Izpiše se tudi sporočilo s 
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podatki o tem članu in datum, do katerega lahko prevzame gradivo v knjižnici.  

Če knjižnica ponuja svojim članom storitve e-obveščanja in je član naročen na 

prejemanje obvestil o prispelem rezerviranem gradivu, se po zapiranju okna s 

sporočilom odpre novo okno z vprašanjem "Ali želite poslati članu obvestilo o 

prispelem rezerviranem gradivu?". Če smo na vprašanje o pošiljanju obvestila 

odgovorili pritrdilno, se članu pošlje obvestilo po e-pošti ali po telefonu ali na 

oba načina hkrati (odvisno od vrednosti parametra "Obv. o prispelem rez. 

gradivu" pri podatkih o članu). Če pri podatkih o članu e-naslov ali številka 

mobilnega telefona nista vpisana, se izpiše ustrezno sporočilo, član pa v tem 

primeru ne bo prejel obvestila. 

Če za doslej rezervirano prosto gradivo obstaja seznam rezervacij in je na vrhu 

seznama rezervacija za medknjižnično izposojo, se po brisanju rezervacije 

prostega gradiva izpiše sporočilo s podatki o novem naročniku in številka 

njegovega zahtevka za MI, ter datum, do katerega bo gradivo čakalo na 

prevzem. Hkrati se k temu zahtevku za MI dodeli znova prosto gradivo, ki se 

uvrsti še v seznam prispelega rezerviranega gradiva domače knjižnice za 

medknjižnično izposojo.  

Ob brisanju rezervacije prostega gradiva, ki je pogojno dostopno za izposojo, 

se izpiše opozorilo o omejeni dostopnosti. Če je v seznamu rezervacij za to 

gradivo na prvem mestu rezervacija za člana, se lahko odločimo, ali bomo 

doslej rezerviran izvod dodelili temu članu. Če je v seznamu rezervacij na 

prvem mestu rezervacija za medknjižnično izposojo, se doslej rezerviran izvod 

kljub opozorilu o omejeni dostopnosti programsko dodeli za medknjižnično 

izposojo.  

Ob brisanju rezervacije prostega gradiva, ki mu je bila v času, ko je bilo 

rezervirano, spremenjena stopnja dostopnosti, tako da izposoja ni več možna, 

se izpiše opozorilo. Če je v seznamu rezervacij na prvem mestu rezervacija za 

člana, se rezervacija za to gradivo pri članu programsko zbriše, kadar v 

knjižnici ni več nobenega brezpogojno dostopnega izvoda tega gradiva. Če je v 

seznamu rezervacij na prvem mestu rezervacija za medknjižnično izposojo, 

ostane gradivo v medknjižnični izposoji v vsakem primeru še naprej 

rezervirano. Obdelavo enega ali več zahtevkov za MI, pri katerih je gradivo 

rezervirano, je treba zaključiti, če v knjižnici ni več nobenega izvoda tega 

gradiva, ki bi ga bilo možno izposoditi.   

Zahtevek za MI, ki mu je odslej dodeljeno prosto gradivo, lahko izberemo iz 

seznama prispelega rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično 

izposojo, in sicer tako, da najprej izberemo razred Prispeli zahtevki/obvestila, 

nato pa med povezavami izberemo mapo Prispelo rezervirano gradivo, ali 

tako, da najprej izberemo domačo knjižnico in nato metodo Objekt / Prikaži 

seznam prispelega rezerviranega gradiva (MI). 

Ob izbiri se takšen zahtevek za MI na delovnem področju obarva rdeče, dokler 

ima status določen dobavitelj. 

Gl. tudi pogl. 2.3.2.1. 
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2.5.2 Brisanje rezervacije neprostega gradiva 

Ob brisanju rezervacije neprostega gradiva se v izbranem zahtevku za MI med 

splošnimi podatki zbriše podatek o dobavitelju. Prav tako se pri zahtevku za 

MI, pri katerem smo zbrisali rezervacijo gradiva: 

 med povezavami zbriše povezava do 

– bibliografskega zapisa iz lokalne baze podatkov   

– domače knjižnice (dobavitelj) 
 

 v delu okna s seznamom atributov ne vidi več (razen podatka o 

dobavitelju)  

– identifikacijska številka zapisa pri "COBISS.SI-ID"  

– številka za rezervacijo  

– informacija o številu vseh rezervacij za to gradivo pri "Število vseh 

rezervacij" 

– informacija o mestu v čakalni vrsti v seznamu vseh rezervacij tega 

gradiva  pri "Mesto v seznamu vseh rezervacij" (ne samo med 

rezervacijami tega gradiva za MI) 

– informacija o mestu v čakalni vrsti v seznamu rezervacij tega 

gradiva za medknjižnično izposojo pri "Mesto v seznamu rezervacij 

za MI" 

– številka matičnega oddelka doslej rezerviranega gradiva (samo v 

knjižnicah z oddelki) 

– številka oddelka, v katerem je bilo gradivo doslej rezervirano (samo 

v knjižnicah z oddelki) 
 

Doslej rezervirano neprosto gradivo se zbriše iz seznama rezervacij za to 

gradivo, iz seznama gradiva iz vseh odprtih zahtevkov za MI pri domači 

knjižnici kot dobavitelju ter iz seznama rezerviranega gradiva domače knjižnice 

za medknjižnično izposojo. Hkrati se rezervirano neprosto gradivo zbriše tudi 

iz evidence gradiva pri članu, pri katerem so evidentirane rezervacije gradiva 

za medknjižnično izposojo (če knjižnica uporablja segment 

COBISS2/Izposoja) oz. iz seznama evidentiranega gradiva domače knjižnice 

pri naročniku (če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja). Če je 

naročnik član in knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, se rezervacija 

zbriše tudi iz evidence gradiva pri članu. 

2.5.3 Brisanje rezervacije gradiva v knjižnicah z 

oddelki 

2.5.3.1 Brisanje rezervacije prostega gradiva  

V knjižnicah z oddelki program ob brisanju rezervacije prostega gradiva 

preveri, ali obstaja seznam rezervacij za to gradivo samo v oddelku za MI. Če 

program ugotovi, da v oddelku za MI gradivo ni rezervirano pri drugih članih 
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ali ponovno za medknjižnično izposojo, in da gradivo ne pripada oddelku za 

MI, ampak je vanj medoddelčno izposojeno, izpiše sporočilo: "Doslej 

rezervirano/izposojeno gradivo (IN/CN=<identifikacijska številka izvoda>) je 

še vedno medoddelčno izposojeno v oddelek za MI. Vrnite ga v matični 

oddelek (oz. evidentirajte njegovo vračilo).". 

 

Opozorilo: 

Ker v knjižnicah z oddelki program ob brisanju rezervacije prostega gradiva, 

ki je medoddelčno izposojeno, ne preverja rezervacij za to gradivo v njegovem 

matičnem oddelku, ob vračilu gradiva v matični oddelek opozorimo sodelavce, 

da naj preverijo morebitne rezervacije tega gradiva, preden bodo evidentirali 

vračilo pri članu in gradivo vrnili na polico ali v skladišče. 

2.5.3.2 Brisanje rezervacije neprostega gradiva  

Doslej rezervirano neprosto gradivo se zbriše iz seznama rezervacij v oddelku, 

v katerem smo gradivo rezervirali. Hkrati se v tem oddelku rezervirano 

neprosto gradivo zbriše tudi iz evidence gradiva pri članu, pri katerem so 

evidentirane rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo (če knjižnica 

uporablja segment COBISS2/Izposoja) oz. iz evidence gradiva pri članu (če je 

naročnik član in knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja). Drugih 

posebnosti ni (gl. pogl. 2.5.2). 
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2.6 OBDELAVA PREJETIH COBISS3/MI-NAROČIL  

Naročila za medknjižnično izposojo, prispela iz drugih knjižnic, ki uporabljajo 

segment COBISS3/Medknjižnična izposoja, se lahko programsko shranijo v 

našo bazo podatkov, kjer so shranjeni zahtevki za MI (t. i. COBISS3/MI-

naročila). Pogoji za to so:  

 knjižnica nam je iz segmenta COBISS3/Medknjižnična izposoja poslala 

naročilo tipa COBISS3/MI-naročilo 

 knjižnica mora biti v naši bazi podatkov o partnerjih vpisana kot 

naročnik za medknjižnično izposojo (pri podatkih o partnerjih je 

označena vloga Naročnik (MI)) 

 med splošnimi podatki o tej knjižnici mora biti pri "Sigla" vpisana sigla 

– številčna oznaka te knjižnice v sistemu COBISS 

 

Prejeta COBISS3/MI-naročila se shranjujejo v razredu Zahtevek za MI (status 

prispelo) in v razredu Prispeli zahtevki/obvestila. Hkrati se gradivo iz 

prejetega naročila uvrsti v seznam gradiva iz vseh odprtih zahtevkov za MI pri 

partnerju, ki se pojavlja v vlogi naročnika za medknjižnično izposojo.  

Na prejeto COBISS3/MI-naročilo nas vedno opozori obvestilo, ki ga prejmemo 

na e-naslov za medknjižnično izposojo. Pa tudi izbrani zahtevek za MI se na 

delovnem področju obarva rdeče, dokler pri njem ne določimo dobavitelja.  

Prejeta COBISS3/MI-naročila lahko pregledamo tako, da najprej izberemo 

razred Prispeli zahtevki/obvestila, nato pa med povezavami izberemo mapo 

COBISS3/MI-naročila. Ker so splošni podatki in podatki o gradivu pri 

vsakem zahtevku za MI že vpisani, naročnikov zahtevek običajno samo 

preberemo in rezerviramo gradivo domače knjižnice ali določimo dobavitelja, 

kar je pogoj za naročanje gradiva.  

 

Opozorilo: 

Če pri pregledu prejetega COBISS3/MI-naročila ugotovimo, da ob gumbu 

Naročnik – partner ni navedenih identifikacijskih podatkov o naročniku, to 

pomeni, da te knjižnice še nimamo vpisane v naši bazi podatkov o partnerjih ali 

da je nimamo vpisane kot naročnika za medknjižnično izposojo. V oknu, ki se 

odpre po kliku na gumb Opomba iz zahtevka za MI, preverimo podatek o sigli 

knjižnice, ki nam je poslala COBISS3/MI-naročilo. Knjižnico vpišemo v bazo 

podatkov o partnerjih ali ji samo določimo vlogo naročnika za medknjižnično 

izposojo, če je že vpisana v bazo podatkov o partnerjih. Nato jo pri zahtevku za 

MI določimo kot naročnika tako, da kliknemo gumb Naročnik – partner ter 

poiščemo in izberemo podatke. Po potrditvi se ob gumbu Naročnik – partner 

izpišejo identifikacijski podatki o knjižnici. Če tega ne storimo, ne bomo mogli 

pripraviti (internega) naročila. 

 

Zahtevek za MI je prejeto COBISS3/MI-naročilo. 

 

Pogoj  
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1. V razredu Prispeli zahtevki/obvestila izberemo objekt.  

2. V seznamu objektov, ki so povezani s prispelimi zahtevki za MI, izberemo 

mapo COBISS3/MI-naročila.  

Odpre se okno s seznamom prispelih COBISS3/MI-naročil, ki so shranjena 

med zahtevki za MI s statusom prispelo. 

3. Iz seznama izberemo zahtevek za MI, ki ga nameravamo obdelati. 

Izberemo lahko več zahtevkov za MI hkrati. 

4. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik Zahtevek za MI za izbrani zahtevek, kjer so v 

ustrezna vnosna polja vpisani naslednji podatki iz prejetega naročila: 

podatki o naročniku, način posredovanja, datum in številka naročila, datum, 

do katerega želi naročnik prejeti gradivo, način dobave gradiva, dovoljenje 

za naročanje gradiva v tujini, sprejemljivi stroški, podatki o gradivu ter 

signatura gradiva v domači knjižnici.  

V oknu, ki se odpre po kliku na gumb Opomba iz zahtevka za MI, so 

vpisani prioriteta obdelave naročila, način, kako želi naročnik plačati 

storitev in kakršna koli opomba, ki jo je naročnik dodal v naročilo.  

Če knjižnice, ki nam je poslala COBISS3/MI-naročilo, še nimamo vpisane 

v bazi podatkov o partnerjih, se bodo pri prejetem zahtevku za MI 

identifikacijski podatki o knjižnici prav tako vpisali v "Opomba iz zahtevka 

za MI". Pri pregledu takšnega zahtevka za MI bomo zato morali določiti 

naročnika (partnerja), sicer ne bomo mogli pripraviti naročila. 

Če imamo pri knjižnici, ki nam je poslala COBISS3/MI-naročilo, v bazi 

podatkov o partnerjih vnesene podatke o enem kontaktnem oddelku ali eni 

kontaktni osebi za MI, se pri novoprispelih zahtevkih pri podatkih o 

naročniku ustvari povezava s temi podatki. Če imamo vnesene samo 

splošne podatke o partnerju ali če imamo vnesenih več kontaktnih oseb ali 

oddelkov za MI, se pri novoprispelih zahtevkih pri podatkih o naročniku 

ustvari povezava s splošnimi podatki o partnerju.  

Če imamo vnesenih več kontaktnih oseb ali oddelkov za MI, nam bo 

program ob pripravi naročila izpisal opozorilo, da moramo pri zahtevku za 

MI pri podatkih o naročniku izbrati podatke o ustrezni kontaktni osebi ali 

oddelku za MI, ki naj se upoštevajo pri pripravi dokumentov (dobavnice, 

računa, obvestil) za tega partnerja.  

5. Pregledamo vpisane podatke. 

 

Opozorilo: 

Če pri prejetem COBISS3/MI-naročilu pri pregledu podatkov o gradivu 

ugotovimo, da naročnik naroča več enot gradiva, pri izbranem zahtevku za 

MI najprej popravimo podatke o gradivu, da veljajo samo za eno enoto, 

nato pa kreiramo ustrezno število dodatnih zahtevkov za MI, kamor 

vpišemo podatke o preostalih naročenih enotah (gl. pogl. 2.10). 

 

6. Rezerviramo gradivo, če bomo naročniku dobavili gradivo domače 

knjižnice (gl. pogl. 2.3). 

Postopek 
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Opozorilo: 

Priporočljivo je, da si podatke o prejetem COBISS3/MI-naročilu 

natisnemo, preden rezerviramo gradivo domače knjižnice (gl. pogl. 2.8). 

Kadar rezervacija gradiva ni možna (za gradivo je onemogočena izposoja  

ali ni podatkov o zalogi), vendar za naročnika gradivo kljub temu lahko 

pripravimo (kopije iz tega gradiva ali elektronsko obliko), lahko 

pripravimo dobavnico za nakup gradiva domače knjižnice (gl. pogl. 2.18) 

tudi brez predhodne rezervacije gradiva. 

 

7. Določimo dobavitelja, če bomo za naročnika gradivo naročili pri 

dobavitelju (gl. pogl. 2.1.4).  

8. Določimo znesek, ki ga bomo naročniku zaračunali za dobavljeno enoto 

gradiva (gl. pogl. 2.1.5). 

9. Shranimo podatke. 

 

Po rezervaciji gradiva domače knjižnice ali določitvi dobavitelja se zahtevek za 

MI zbriše iz seznama prispelih zahtevkov za MI.  

 

Zahtevek za MI 

 prispelo ali določen dobavitelj   

 

Gradivo 

 evidentiran zahtevek ali določen dobavitelj 

 

Zahtevek za MI, ki smo ga prejeli kot COBISS3/MI-naročilo, lahko 

spremenimo tudi tako, da ga poiščemo in izberemo v razredu Zahtevek za MI 

(status prispelo), nato pa izberemo metodo Objekt / Uredi. 

 

Pripravimo in izstavimo (interno) naročilo (gl pogl. 3.1 in pogl. 3.2), če pa 

imamo gradivo že pri sebi, lahko pripravimo dobavnico za izposojo ali nakup 

gradiva domače knjižnice (gl. pogl. 2.17 in pogl. 2.18) ali zaključimo prejem 

več številk zvezkov izbranega letnika serijske publikacije (gl. pogl. 2.16). 

Gradivo lahko naročimo tudi pri dobavitelju (gl. pogl. 3.1). Če ob pregledu 

prejetega COBISS3/MI-naročila ugotovimo, da naročnik naroča več enot 

gradiva, pred nadaljnjo obdelavo kreiramo dodatne zahtevke za MI (gl. pogl. 

2.10). Če pa ugotovimo, da izbranega zahtevka iz kakršnih koli razlogov ne 

moremo realizirati, ga zavrnemo (gl. pogl. 2.12). 

Status po obdelavi  

prejetega 

COBISS3/MI-

naročila 

Možnosti ... 

Kako naprej ... 
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2.7 OBDELAVA PREJETIH COBISS/OPAC-NAROČIL 

Naročila za medknjižnično izposojo, prispela iz COBISS/OPAC-a, se lahko 

programsko shranijo v našo bazo podatkov, kjer so shranjeni zahtevki za MI  

(t. i. COBISS/OPAC-naročila). Člani lahko preko COBISS/OPAC-a naročijo 

gradivo, za katero so našli zapis: 

 v vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB.SI 

 v kateri koli od lokalnih baz podatkov knjižnic v sistemu COBISS.SI 

 v kazalih tujih znanstvenih in strokovnih revij SwetScan  

 v kateri koli od baz podatkov OCLC (WorldCat, ArticleFirst, ERIC) 

 v izbranih katalogih drugih tujih knjižnic 

 

Člani lahko naročijo gradivo tudi na osnovi prosto vnesenega bibliografskega 

opisa gradiva. 

 

Zahtevke za MI lahko preko COBISS/OPAC-a posredujejo člani knjižnic, ki:  

 uporabljajo segment COBISS3/Medknjižnična izposoja  

 svojim članom ponujajo storitev medknjižnične izposoje preko 

COBISS/OPAC-a 

 

Naročila članov, oblikovana v COBISS/OPAC-u, se programsko shranijo v 

našo bazo podatkov, kjer so shranjeni zahtevki za MI. Posredujejo jih lahko 

tisti člani, ki: 

 imajo dodeljeno uporabniško ime in geslo 

 imajo dovoljenje knjižnice za posredovanje naročil preko 

COBISS/OPAC-a (pri podatkih o članu ni aktivirana omejitev 

onemogoč. posredovanje naročil za MI preko COBISS/OPAC-a) 

 nimajo neporavnanih terjatev  

 še niso dosegli limita za naročanje gradiva preko COBISS/OPAC-a (če 

knjižnica omeji naročanje gradiva preko COBISS/OPAC-a) 

 

Opozorilo: 

Knjižnica lahko omeji naročanje gradiva, tako da določi število odprtih 

naročil, ki ne sme biti preseženo, če želijo člani posredovati naročila za 

medknjižnično izposojo preko COBISS/OPAC-a (navodila so v priročniku 

COBISS3/Upravljanje aplikacij, gl. pogl. 2.1.2, točka 5).  

 

Prejeta COBISS/OPAC-naročila se, tako kot COBISS3/MI-naročila, 

shranjujejo v razredu Zahtevek za MI (status prispelo) in v razredu Prispeli 
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zahtevki/obvestila. Hkrati se gradivo iz prejetega naročila uvrsti v seznam 

gradiva iz vseh odprtih zahtevkov za MI pri članu.  

Na prejeto COBISS/OPAC-naročilo nas vedno opozori obvestilo, ki ga 

prejmemo na e-naslov za medknjižnično izposojo. Pa tudi izbrani zahtevek za 

MI se na delovnem področju obarva rdeče, dokler pri njem ne določimo 

dobavitelja.  

Prejeta COBISS/OPAC-naročila lahko pregledamo, tako da najprej izberemo 

razred Prispeli zahtevki/obvestila, nato pa med povezavami izberemo mapo 

COBISS/OPAC-naročila. Ker so identifikacijski podatki o članu, splošni 

podatki in podatki o gradivu pri vsakem zahtevku za MI že vpisani, naročnikov 

zahtevek običajno samo preberemo in določimo dobavitelja, kar je pogoj za 

naročanje gradiva.  

 

Zahtevek za MI je prejeto COBISS/OPAC-naročilo.  

 

1. V razredu Prispeli zahtevki/obvestila izberemo objekt.  

2. V seznamu objektov, ki so povezani s prispelimi zahtevki za MI, izberemo 

mapo COBISS/OPAC-naročila.  

Odpre se okno s seznamom prispelih COBISS/OPAC-naročil, ki so 

shranjena med zahtevki za MI s statusom prispelo. 

3. Iz seznama izberemo zahtevek za MI, ki ga nameravamo obdelati. 

Izberemo lahko več zahtevkov za MI hkrati. 

4. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik Zahtevek za MI za izbrani zahtevek, kjer so v 

ustrezna vnosna polja vpisani naslednji podatki iz prejetega 

COBISS/OPAC-naročila: identifikacijski podatki o članu, način 

posredovanja in datum naročila, datum, do katerega želi naročnik prejeti 

gradivo, način dobave gradiva, način obveščanja naročnika, dovoljenje za 

naročanje gradiva v tujini, višina sprejemljivih stroškov in podatki o 

gradivu.  

Pri atributu Opomba iz zahtevka za MI so vpisani dodatni podatki iz 

naročila, ki ga je posredoval član preko COBISS/OPAC-a: kontaktni 

podatki za posredovanje splošnih obvestil članu (poštni naslov, številka 

stacionarnega in mobilnega telefona, e-naslov), splošna opomba, ki jo je 

član dopisal v svoje naročilo, ter informacija o prejemanju želenih  

SMS-obvestil. 

5. Pregledamo vpisane podatke. 

 

Postopek 

Pogoj  
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Opozorilo: 

Pri pregledu prejetega COBISS/OPAC-naročila posebej pozorno 

preverimo vsebino, ki se odpre v oknu po kliku na gumb Opomba iz 

zahtevka za MI, ter bibliografske podatke o gradivu. Podatki o gradivu so 

lahko pomanjkljivi ali napačni, saj lahko naročnik preko COBISS/OPAC-a 

svoje naročilo oblikuje tako, da bibliografske podatke o gradivu prosto 

vpiše v obrazec za naročanje. Če torej ugotovimo, da so bibliografski 

podatki o gradivu pomanjkljivi, a se odločimo, da naročnikovega zahtevka 

za MI ne bomo zavrnili, lahko te podatke pred pripravo naročila za 

dobavitelja dopolnimo. Priporočljivo je, da si pred tem natisnemo podatke 

o originalnem prejetem COBISS/OPAC-naročilu (gl. pogl. 2.8).    

Opozorilo: 

Če pri prejetem COBISS/OPAC-naročilu pri pregledu podatkov o gradivu 

ugotovimo, da naročnik naroča več enot gradiva, pri izbranem zahtevku za 

MI najprej popravimo podatke o gradivu, da veljajo samo za eno enoto, 

nato pa kreiramo ustrezno število dodatnih zahtevkov za MI, pri katerih 

vpišemo podatke o preostalih naročenih enotah (gl. pogl. 2.10). 

 

6. Rezerviramo gradivo, če bomo naročniku dobavili gradivo domače 

knjižnice (gl. pogl. 2.3). 

 

Opozorilo: 

Kadar rezervacija gradiva ni možna (za gradivo je onemogočena izposoja  

ali ni podatkov o zalogi), vendar za naročnika gradivo kljub temu lahko 

pripravimo (kopije iz tega gradiva ali elektronsko obliko), lahko 

pripravimo dobavnico za nakup gradiva domače knjižnice (gl. pogl. 2.18) 

tudi brez predhodne rezervacije gradiva. 

 

7. Določimo dobavitelja, če bomo za naročnika gradivo naročili pri 

dobavitelju (gl. pogl. 2.1.4).  

8. Določimo znesek, ki ga bo naročnik plačal za dobavljeno enoto gradiva (gl. 

pogl. 2.1.5). 

9. Shranimo podatke. 

 

Po določitvi dobavitelja se zahtevek za MI zbriše iz seznama prispelih 

zahtevkov za MI.  

 

Zahtevek za MI 

 prispelo ali določen dobavitelj 

 

Gradivo 

 evidentiran zahtevek ali določen dobavitelj 

 

Zahtevek za MI, ki smo ga prejeli kot COBISS/OPAC-naročilo, lahko 

spremenimo tudi tako, da ga poiščemo in izberemo v razredu Zahtevek za MI 

(status prispelo) in nato izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Status po obdelavi  

prejetega 

COBISS/OPAC-

naročila 

Možnosti ... 
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Pripravimo naročilo (gl. pogl 3.1). Če želimo, lahko pred pripravo naročila 

dobavitelju pošljemo prošnjo za informacijo o ceni gradiva (gl. pogl. 2.15). Če 

ob pregledu prejetega COBISS/OPAC-naročila ugotovimo, da naročnik naroča 

več enot gradiva, pred nadaljnjo obdelavo kreiramo dodatne zahtevke za MI 

(gl. pogl. 2.10). Če pa ugotovimo, da tega zahtevka iz kakršnih koli razlogov ne 

moremo realizirati, ga zavrnemo (gl. pogl. 2.12). 

 

Kako naprej ... 
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2.8 TISKANJE ZAHTEVKA ZA MI 

Podatke o evidentiranem naročnikovem zahtevku za MI lahko natisnemo. 

 

1. V razredu Zahtevek za MI ali Prispeli zahtevki/obvestila poiščemo in 

izberemo evidentirani zahtevek za MI. 

2. Izberemo metodo Objekt / Natisni ali Objekt / Pošlji.  

Odpre se okno Izbira definicije izpisa. 

3. Iz seznama definicij izpisov izberemo Zahtevek za MI.  

4. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo izpis na 

že določene ali spremenjene destinacije (postopek je opisan v priročniku 

Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5). 

 

Za izbrani evidentirani naročnikov zahtevek se pripravi izpis "Zahtevek za MI". 

Izgled izpisa ustreza obliki internih dokumentov, besedilo pa je v slovenskem 

jeziku. Pri pošiljanju se upošteva logična destinacija "Tiskalnik – MI" 

(običajno je to privzeti lokalni tiskalnik). 

Zahtevek za MI lahko natisnemo večkrat. 

 

 

 

Postopek 
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2.10 KREIRANJE DODATNEGA ZAHTEVKA ZA MI 

Če pri prejetem COBISS3/MI-naročilu ali COBISS/OPAC-naročilu pri 

pregledu podatkov o gradivu ugotovimo, da naročnik naroča več enot gradiva 

(npr. več delov monografske publikacije ali več zvezkov serijske publikacije), 

moramo kreirati dodatne zahtevke za MI – prejeta COBISS/OPAC-naročila ali 

COBISS3/MI-naročila. Pri osnovnem zahtevku za MI, ki smo ga prejeli od 

naročnika, in pri dodatnih zahtevkih za MI spremenimo podatke o gradivu 

tako, da vsak zahtevek vključuje bibliografske podatke o samo eni enoti 

gradiva (vrednost pri atributu "Del/številka" v urejevalniku Gradivo), 

dopišemo pa lahko tudi druge manjkajoče podatke o gradivu.  

Priporočljivo je, da si pred kreiranjem dodatnih zahtevkov natisnemo podatke o 

osnovnem COBISS3/MI-naročilu ali COBISS/OPAC-naročilu, ki smo ga 

prejeli od naročnika (gl. pogl. 2.8). 

 

Zahtevek za MI, pri katerem želimo kreirati dodatni zahtevek za MI, je prejeto 

COBISS3/MI-naročilo ali COBISS/OPAC-naročilo s statusom prispelo ali 

določen dobavitelj. 

 

1. V razredu Zahtevek za MI poiščemo in izberemo prejeto COBISS3/MI-

naročilo ali COBISS/OPAC-naročilo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Kreiraj dodatni zahtevek za MI. 

Odpre se okno z vprašanjem "Ali res želite kreirati dodatni zahtevek za 

MI?".  

3. Kliknemo gumb Da. 

 

Kreirani zahtevek za MI se shrani v bazo podatkov o zahtevkih za MI z 

enakimi splošnimi podatki in podatki o gradivu, kot so vpisani pri zahtevku za 

MI, ki smo ga izbrali za osnovo dodatnega zahtevka za MI (dodatni zahtevek 

za MI ima vse značilnosti prispelega COBISS3/MI-naročila ali COBISS/OPAC-

naročila). Pri dodatnem zahtevku spremenimo podatke o naročeni enoti 

gradiva (vrednost pri "Del/številka" v urejevalniku Gradivo). Popravke 

vnesemo tudi v osnovni zahtevek za MI, če tega nismo storili že pred 

kreiranjem dodatnega zahtevka za MI.  

 

Opozorilo: 

Iz zahtevka za MI, ki smo ga izbrali za kreiranje dodatnega zahtevka za MI, se 

v novi zahtevek za MI ne prekopirajo podatki pri "Op. v naročilu" in 

"Signatura". Prav tako se k novemu zahtevku za MI ne prekopira rezervacija 

gradiva domače knjižnice.  

 

S kreiranjem dodatnega zahtevka za MI se spremenijo tudi vrednosti na števcih 

gradiva pri naročniku: skupno število vseh njegovih zahtevkov za MI se 

poveča, poveča pa se tudi število enot za naročanje. 

Postopek 

Pogoj  
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Hkrati se gradivo iz dodatnega zahtevka za MI uvrsti v seznam gradiva iz vseh 

odprtih zahtevkov za MI pri naročniku in, če smo pri osnovnem zahtevku že 

določili dobavitelja, tudi pri partnerju v vlogi dobavitelja. Dokler ne zaključimo 

obdelave naročnikovega zahtevka, lahko gradivo izberemo, če v seznamu 

objektov, ki so povezani z izbranim naročnikom ali dobaviteljem, odpremo 

mapo Naročnik – gradivo iz odprtih zahtevkov (MI) ali Dobavitelj – 

gradivo iz odprtih zahtevkov (MI).  

 

Če ima zahtevek za MI status prispelo ali določen dobavitelj in dobavitelj ni 

domača knjižnica, ohranijo dodatni zahtevki za MI status originala. 

Zahtevek za MI  

 prispelo ali določen dobavitelj 
 

Gradivo  

 evidentiran zahtevek ali določen dobavitelj 
 

Če ima zahtevek za MI status določen dobavitelj in je dobavitelj domača 

knjižnica, dobijo dodatni zahtevki za MI naslednji status:  

Zahtevek za MI  

  določeno gradivo  
 

Gradivo  

 evidentiran zahtevek  

 

V dodatnem zahtevku za MI spremenimo podatke o naročenih enotah (vrednost 

pri atributu "Del/številka"; gl. tudi pogl. 2.1.3). 
Kako naprej ... 

Status po kreiranju 

dodatnega zahtevka 

za MI 
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2.11 BRISANJE ZAHTEVKA ZA MI 

Zahtevek za MI lahko zbrišemo iz baze podatkov, dokler še nismo pripravili 

naročila za dobavitelja. Zahtevek za MI lahko zbrišemo tudi, če najprej 

zbrišemo naročilo, ki smo ga sicer že pripravili, a ga še nismo izstavili in 

poslali (gl. pogl. 3.3). Brišemo lahko posamezni zahtevek za MI ali več 

zahtevkov za MI hkrati. 

 

Zahtevek za MI ni prejeto COBISS3/MI-naročilo ali COBISS/OPAC-naročilo.  

Naročila še nismo pripravili (zahtevek za MI ima status evidentirano, določeno 

gradivo ali določen dobavitelj). Zahtevek, ki ga želimo brisati, ni povezan s 

prejetim COBISS/OPAC-obvestilom – prošnjo za preklic, ki ima status prispelo 

ali v obdelavi. 

 

1. V razredu Zahtevek za MI poiščemo in izberemo zahtevek za MI. Na 

delovnem  področju lahko izberemo več zahtevkov za MI hkrati. 

2. Izberemo metodo Objekt / Zbriši.  

 

Zbrišemo lahko tudi zahtevke za MI, pri katerih smo že rezervirali gradivo 

domače knjižnice. Ob brisanju takšnega zahtevka se izpiše vpašanje: "Ali res 

želite zbrisati zahtevek za MI, št. <št._zahtevka_za_MI>, pri katerem je 

gradivo že rezervirano?" Če kliknemo gumb Da, se zahtevek za MI zbriše, prav 

tako se zbriše tudi rezervacija gradiva (gl. pogl. 2.5.1, pogl. 2.5.2 in pogl. 

2.5.3). 

Po brisanju zahtevka za MI z najvišjo zasedeno številko ali več zahtevkov 

hkrati od zadnjega naprej, se števec listin pri "Naročilo" nastavi na številko, 

pod katero je v bazi podatkov evidentiran zadnji zahtevek za MI (zahtevek s 

trenutno najvišjo številko), in ne na zadnjo zasedeno številko pred prvo 

nezasedeno. Če je bil števec listin pred brisanjem enega ali več zahtevkov za 

MI nastavljen na zadnjo zasedeno številko pred prvo nezasedeno in ne na 

zadnjo zasedeno, ostane po brisanju nespremenjen.  

 

Primer:  

V razredu Zahtevek za MI je shranjen zahtevek z najvišjo številko 13-00234. 

Števec listine Naročilo ima prav tako vrednost 13-00234. Številka 13-00230 je 

prosta. Če hkrati zbrišemo zahtevke s številkami 13-00234, 13-00233 in  

13-00232, se po brisanju števec listine Naročilo nastavi na zadnjo zasedeno 

številko, tj. številko 13-00231. Če smo pred brisanjem omenjenih zahtevkov 

sami nastavili števec listine Naročilo na številko 13-00229 (ker je številka  

13-00230 nezasedena), ostane po brisanju vrednost števca nespremenjena, in 

sicer 13-00229. 

 

Z brisanjem se spremenijo vrednosti na števcih gradiva pri naročniku: zmanjša 

se skupno število vseh njegovih zahtevkov za MI. Če so bili pri izbrisanem 

Postopek 

 

Pogoj  
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zahtevku za MI vpisani podatki o gradivu, se zmanjša tudi število enot za 

naročanje. 

Hkrati se zahtevek za MI zbriše tudi iz seznama vseh odprtih zahtevkov za MI 

pri naročniku in – če smo pri zahtevku za MI že določili dobavitelja – pri 

partnerju, ki se pojavlja kot dobavitelj gradiva. 
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2.12 ZAVRNITEV ZAHTEVKA ZA MI 

Če pri vnosu naročnikovega zahtevka za MI ali pregledu prejetega 

COBISS3/MI-naročila ali COBISS/OPAC-naročila ugotovimo, da tega iz 

kakršnih koli razlogov ne moremo realizirati, zavrnemo zahtevek za MI in o 

tem obvestimo naročnika. 

Razlogi, da ne moremo realizirati zahtevka za MI, so lahko: pomanjkljivi 

bibliografski podatki, na osnovi katerih ne moremo identificirati gradiva; ni 

knjižnice, ki bi imela na voljo želeno gradivo; naročnik ne dovoli naročanja v 

tujini, čeprav slovenske knjižnice gradiva nimajo ali pa ni dostopno; cena, 

sprejemljiva za naročnika, je nižja od cene, ki jo knjižnica zaračunava za 

opravljeno storitev; naročnikova disciplina; postavljene omejitve ipd. 

 

Naročila še nismo pripravili (zahtevek za MI ima status prispelo, evidentirano, 

določeno gradivo ali določen dobavitelj in dobavitelj ni domača knjižnica).   

 

1. V razredu Zahtevek za MI poiščemo in izberemo zahtevek za MI. 

2. Izberemo metodo Objekt / Zavrni.  

Odpre se okno Zavrnitev zahtevka za MI.  

 

Opozorilo: 

Če smo za naročnika  že rezervirali gradivo domače knjižnice, ne moremo 

evidentirati zavrnitve njegovega zahtevka za MI. 

 

3. Vpišemo podatke o zavrnitvi zahtevka za MI. 

Pri "Razlog za zavrn. (COBISS/OPAC)" izberemo ustrezno vrednost le, če 

knjižnica ponuja svojim članom storitev medknjižnične izposoje preko 

COBISS/OPAC-a. Izbrana vrednost se v COBISS/OPAC-u namreč izpiše 

pri podatkih o izbranem naročilu v seznamu nerealiziranih naročil med 

zaključenimi naročili člana.  

Kliknemo gumb Razlog za zavrnitev. Odpre se okno, v katero vpišemo 

razlog za zavrnitev. Ta razlog se izpiše tudi v obvestilu, ki ga bomo 

naročniku poslali po pošti ali e-pošti. Podatek je obvezen. 

Pri "Način pošiljanja" se izpiše vrednost za način, kako bomo naročniku 

poslali obvestilo o zavrnitvi njegovega zahtevka za MI. Program ponudi 

vrednost, ki smo jo določili pri "Način obveščanja" pri podatkih o zahtevku 

za MI. Če pri tem atributu vrednost ni določena, se izpiše vrednost, ki smo 

jo določili pri "Način komuniciranja" pri podatkih o partnerju, ki partnerja 

identificirajo kot naročnika v MI (splošni podatki o partnerju, podatki o 

kontaktnem oddelku ali o kontaktni osebi). Pri članu program ponudi 

vrednost e-pošta, če je med podatki za elektronsko obveščanje člana vpisan 

tudi njegov e-naslov, ali pošta, če e-naslova nima. Vrednost, ki določa 

način pošiljanja obvestila naročniku, lahko pri pripravi obvestila o zavrnitvi 

zahtevka za MI spremenimo. Podatek je obvezen. 

Postopek 

Pogoj  Pogoj  
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Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Če je način pošiljanja pošta, in je naročnik član, se v obvestilu o zavrnitvi 

naročila upošteva naslov, ki ima pri "Uporaba" izbrano vrednost zavrnitev 

zahtevka za MI. Če ta vrednost ni določena pri nobenem naslovu, se pri 

pripravi obvestila o zavrnitvi naročila upošteva naslednji vrstni red 

podatkov: stalni naslov, začasni naslov, naslov v službi, naslov 

skrbnika p roka, naslov skrbnika p roka in stalni naslov, začasni naslov 

skrbnika p roka, naslov v tujini  

 

Pri "Jezik obrazca" program ponudi vrednost za jezik besedila v obvestilu, 

kot smo jo določili pri podatkih o partnerju pri "Jezik obrazcev" ali kot smo 

jo vnesli pri podatkih o članu pri "Država". Če je pri "Država" vnesena 

enaka vrednost, kot jo določa parameter za jezik aplikacije v inicializacijski 

datoteki za domačo knjižnico, ali če podatek o državi ni vnesen, program 

pri "Jezik obrazca" ponudi vrednost, ki jo določa parameter za jezik 

aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico. Če je pri 

"Država" vnesena drugačna vrednost, kot jo določa parameter za jezik 

aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico, program ponudi 

vrednost angleški  Vrednost lahko pri pripravi obvestila spremenimo. 

 

Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Program preverja vrednost pri "Država" pri tistem poštnem naslovu, ki se  

upošteva v obvestilu o zavrnitvi naročila (gl  opozorilo zgoraj)  Če pri tem 

naslovu podatek o državi ni vnesen, program  ponudi vrednost, ki jo določa 

parameter za jezik aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo 

knjižnico  

 

4. Kliknemo gumb V redu. 

 

Za izbrani naročnikov zahtevek se pripravi izpis "Obvestilo o zavrnitvi 

naročila". Hkrati se odpre okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega 

pošljemo obvestilo na že določene ali spremenjene destinacije (postopek je 

opisan v priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5). Če smo pri 

"Način pošiljanja" določili vrednost telefon ali mobilni telefon, izpisa ni treba 

poslati na destinacije, temveč okno zapremo s klikom na gumb Zapri. 

V bazi podatkov se kot datum zavrnitve naročnikovega zahtevka za MI 

evidentira tekoči datum. Podatek je viden v brskalniku v delu okna s seznamom 

atributov pri "Zavrnjeno". Vidna sta tudi podatka o razlogu za zavrnitev ter 

načinu posredovanja obvestila naročniku. 

S postavitvijo zaključenega statusa se zaklenejo vsi atributi v urejevalnikih 

Zahtevek za MI in Gradivo, razen opombe ob gumbu Opomba.  

Z evidentiranjem zavrnitve novoprispelega zahtevka za MI, ki smo ga prejeli iz 

druge knjižnice kot COBISS3/MI-naročilo ali od člana kot COBISS/OPAC-

naročilo (zahtevek za MI ima status prispelo), se ta zahtevek zbriše iz mape 

COBISS3/MI-naročila ali COBISS/OPAC-naročila.  

Z evidentiranjem zavrnitve naročnikovega zahtevka za MI, pri katerem so že 

vneseni podatki o gradivu, se spremenijo tudi vrednosti na števcih gradiva pri 
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naročniku: število enot za naročanje se zmanjša, skupno število vseh njegovih 

zahtevkov za MI pa ostane nespremenjeno. Hkrati se gradivo zbriše iz seznama 

gradiva iz vseh odprtih zahtevkov za MI pri naročniku in – če smo pri zahtevku 

za MI že določili dobavitelja – tudi pri partnerju, ki se pojavlja kot dobavitelj 

gradiva.  

 

Zahtevek za MI 

 zaključeno – zavrnjeno    

 

Gradivo 

 zaključeno – zahtevek zavrnjen 

 

Zahtevek za MI s statusom prispelo, ki ga želimo zavrniti, lahko izberemo tudi 

tako, da najprej izberemo razred Prispeli zahtevki/obvestila, nato pa med 

povezavami izberemo mapo COBISS3/MI-naročila ali COBISS/OPAC-

naročila. 

Status po zavrnitvi   

zahtevka za MI 

Možnosti …  
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2.16 ZAKLJUČITEV PREJEMA VEČ ŠTEVILK ZVEZKOV 

IZBRANEGA LETNIKA SERIJSKE PUBLIKACIJE (PRI 

IZPOSOJI GRADIVA DOMAČE KNJIŽNICE) 

Kadar želimo naročniku izposoditi več številk zvezkov izbranega letnika 

serijske publikacije (gradivo domače knjižnice), si lahko olajšamo izvedbo tega 

postopka z izbiro posebne metode, s katero lahko zaključimo prejem gradiva 

pri vseh ustreznih zahtevkih za MI naenkrat. Metodo uporabimo:  

 če imamo v rokah številke zvezkov izbranega letnika serijske 

publikacije, ki smo jih rezervirali za naročnika (v seznamu 

rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo 

imajo ti zvezki status o – rezerviran prost izvod) 

 če imamo v rokah številke zvezkov izbranega letnika serijske 

publikacije, ki so bili dodeljeni naročniku, potem ko smo zanj 

rezervirali neprosto gradivo (v seznamu rezerviranega gradiva domače 

knjižnice za medknjižnično izposojo imajo ti zvezki status w – čaka na 

polici (rezervacija)) 

 

Pri gradivu iz zahtevka za MI je pri "Vrsta storitve" določena vrednost 

izposoja, pri "Vrsta gradiva" vrednost ser. publ. in pri "Medij gradiva" vrednost 

zvezek. Zahtevek za MI ima status določen dobavitelj in dobavitelj je domača 

knjižnica. V rokah imamo zvezek, ki smo ga rezervirali za naročnika, ali 

zvezek, ki je bil naročniku dodeljen, potem ko smo zanj rezervirali neprosto 

gradivo.  

 

1. V razredu Zahtevek za MI (ali v seznamu rezerviranega gradiva domače 

knjižnice za medknjižnično izposojo) poiščemo in izberemo zahtevek za 

MI, pri katerem je rezerviran eden od zvezkov, ki jih imamo v rokah. 

2. Izberemo metodo Objekt / Zaključi prejem za izposojo zvezkov 

izbranega letnika.  

Odpre se okno Zaključitev prejema z dvojnim seznamom. Na desni strani 

so privzeti podatki o zvezku serijske publikacije, ki smo ga rezervirali pri 

izbranem zahtevku za MI, na levi strani pa se izpišejo podatki o preostalih 

zvezkih, ki jih lahko izberemo. To so zvezki istega letnika serijske 

publikacije, ki smo jih rezervirali za izbranega naročnika, in zvezki, ki so 

bili naročniku dodeljeni, potem ko smo zanj rezervirali neprosto gradivo (v 

seznamu rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično 

izposojo imajo ti zvezki status o – rezerviran prost izvod ali w – čaka na 

polici (rezervacija)). Te zvezke bomo naročniku dobavili na enak način kot 

izbrani zvezek in plačal jih bo isti plačnik.  

Zvezke, za katere želimo (prav tako kot za izbrani zvezek) zaključiti 

prejem, označimo v seznamu na levi strani in jih prenesemo v seznam na 

desni strani s klikom na gumb Dodaj. Za prenos vseh zvezkov iz seznama 

na levi v seznam izbranih zvezkov na desni kliknemo gumb Dodaj vse. 

Postopek 

Pogoj 
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3. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Vnos datuma pričakovane vrnitve gradiva. 

4. Pri "Vrniti do" vpišemo datum, do katerega bomo naročniku izposodili 

gradivo. 

5. Kliknemo gumb V redu. 

 

Po potrditvi se na delovno področje naložijo novokreirani objekti iz razredov 

Naročilo (tipa interno naročilo) in Prejeto/dobavljeno gradivo.  

Gradivo še naprej ostane evidentirano v seznamu rezerviranega gradiva domače 

knjižnice za medknjižnično izposojo in, če je bilo dodeljeno naročniku (potem, 

ko smo zanj rezervirali neprosto gradivo), tudi v seznamu prispelega 

rezerviranega gradiva. Če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, 

ostane gradivo še naprej v evidenci gradiva pri članu, pri katerem so 

evidentirane rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo. 

 

Zahtevek za MI  

 v obdelavi 
 

Naročilo  

 zaključeno 
 

Prejeto/dobavljeno gradivo  

 prejem – zaključeno 
 

Gradivo  

 zaključen prejem 

 

 Določimo znesek, ki ga bo naročnik plačal za zvezke, ki mu jih bomo 

izposodili. Če nameravamo naročniku zaračunati enake zneske za vse zvezke 

izbranega letnika serijske publikacije, za katere smo zaključili prejem, si vnos 

olajšamo z metodo za določitev enotne cene za izbrane prejeme (gl. pogl. 4.4). 

Za tem pripravimo dobavnico (gl. pogl. 5.1). 

Kako naprej ... 

Status po zaključitvi 

prejema več številk 

zvezkov izbranega 

letnika serijske 

publikacije (pri 

izposoji gradiva 

domače knjižnice) 
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2.17 PRIPRAVA DOBAVNICE ZA IZPOSOJO GRADIVA 

DOMAČE KNJIŽNICE 

Kadar želimo evidentirati izposojo gradiva domače knjižnice, si lahko olajšamo 

izvedbo nekaterih postopkov z izbiro posebne metode. Metodo uporabimo:  

 če imamo v rokah izvod gradiva, ki smo ga rezervirali za naročnika (v 

seznamu rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično 

izposojo ima to gradivo status o – rezerviran prost izvod), ali če imamo 

v rokah drugi prosti izvod tega gradiva 

 če imamo v rokah izvod gradiva, ki je bilo dodeljeno naročniku, potem 

ko smo zanj rezervirali neprosto gradivo (v seznamu rezerviranega 

gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo ima to gradivo 

status w – čaka na polici (rezervacija)), ali če imamo v rokah drugi 

prosti izvod tega gradiva 

 če smo za naročnika rezervirali neprosto gradivo in imamo v rokah  

prosti izvod tega gradiva (v seznamu rezerviranega gradiva domače 

knjižnice za medknjižnično izposojo ima to gradivo status r – 

rezervirano neprosto gradivo) 

Gl. tudi pogl. 2.16. 

 

Pri gradivu iz zahtevka za MI je pri "Vrsta storitve" določena vrednost 

izposoja. Zahtevek za MI ima status določen dobavitelj in dobavitelj je domača 

knjižnica. V rokah imamo izvod gradiva, ki smo ga rezervirali za naročnika, ali 

izvod, ki je bil naročniku dodeljen, potem ko smo zanj rezervirali neprosto 

gradivo, ali drugi prosti izvod tega gradiva.  

 

1. V razredu Zahtevek za MI poiščemo in izberemo zahtevek za MI. 

2. Izberemo metodo Objekt / Pripravi dobavnico za izposojo gradiva 

domače knjižnice.  

Odpre se okno Priprava dobavnice za izposojo gradiva domače 

knjižnice.  

3. Vpišemo obvezne podatke. 

Če smo za naročnika rezervirali prosto gradivo domače knjižnice ali če mu 

je bilo gradivo dodeljeno, se pri "Inventarna št." ponudi identifikacijska 

številka rezerviranega izvoda (v seznamu rezerviranega gradiva domače 

knjižnice za medknjižnično izposojo ima to gradivo status o – rezerviran 

prost izvod ali w – čaka na polici (rezervacija)). Identifikacijska številka 

rezerviranega izvoda je lahko: 

 inventarna številka ali številka za izposojo pri monografski publikaciji 

 inventarna številka, ločilo "," in številka zvezka (tj. številka 

posameznega zvezka ali območje številk skupaj vezanih zvezkov), če 

izposojamo fizično enoto serijske publikacije 

Postopek 

Pogoj 
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Opozorilo: 

Če nameravamo izposoditi fizično enoto serijske publikacije, za katero 

obstajajo podatki v podpolju 997m, moramo pri "Inventarna št." obvezno 

vpisati inventarno številko, ločilo "," in številko zvezka, saj se bo sicer 

izpisalo sporočilo "Vnesena identifikacijska številka izvoda se ne ujema s 

podatki o rezerviranem izvodu.". 

 

Preverimo, ali se ponujena identifikacijska številka izvoda ujema z 

identifikacijsko številko izvoda gradiva, ki ga imamo pred seboj in ga 

nameravamo izposoditi naročniku. Če se številki ujemata in vnesemo še 

datum, do katerega bo moral naročnik vrniti gradivo v knjižnico, se po 

kliku na gumb V redu metoda uspešno izvede.  

Namesto za rezerviran izvod lahko pripravimo dobavnico tudi za drugi 

prosti izvod gradiva, ki ustreza naročenemu gradivu, če v vnosno polje pri 

"Inventarna številka" vpišemo njegovo identifikacijsko številko.  

Če prosti izvod gradiva, za katerega želimo pripraviti dobavnico, ustreza 

naročenemu gradivu (če se COBISS.SI-ID gradiva, kateremu pripada ta 

izvod, ujema s COBISS.SI-ID, ki je vpisan pri podatkih o gradivu v 

zahtevku za MI), in če se ujemajo tudi drugi podatki o gradivu (pri 

monografskih publikacijah v več delih oznaka dela, pri serijskih 

publikacijah podatki o letu, letniku, fizični obliki in številki zvezka), se po 

kliku na gumb V redu metoda uspešno izvede.  

 

Opozorilo: 

Izvod gradiva, za katerega želimo pripraviti dobavnico, ustreza 

naročenemu gradivu tudi v primeru, če se COBISS.SI-ID gradiva, 

kateremu pripada ta izvod, ne ujema s COBISS.SI-ID, ki je vpisan pri 

podatkih o gradivu v zahtevku za MI, vendar izvod pripada dodatnemu 

lokalnemu zapisu. V tem primeru se bo izpisalo sporočilo "Vnesena 

identifikacijska številka izvoda se morda ne ujema s podatki o gradivu 

(COBISS.SI-ID) v zahtevku za MI. Želite kljub temu nadaljevati?". Če 

odgovorimo pritrdilno, in če se ujemajo tudi drugi podatki o gradivu, se 

metoda prav tako uspešno izvede. 

 

Pri "Vrniti do" vpišemo datum, do katerega mora naročnik gradivo vrniti v 

knjižnico.  

4. Kliknemo gumb V redu. 

 

Po potrditvi se na delovno področje naložijo novokreirani objekti iz razredov 

Naročilo (tipa interno naročilo), Prejeto/dobavljeno gradivo in Dobavnica.  

Gradivo še naprej ostane evidentirano v seznamu rezerviranega gradiva domače 

knjižnice za medknjižnično izposojo in, če je bilo že dodeljeno naročniku, tudi 

v seznamu prispelega rezerviranega gradiva. Če knjižnica uporablja segment 

COBISS2/Izposoja, ostane gradivo prav tako še naprej v evidenci gradiva pri 

članu, pri katerem so evidentirane rezervacije gradiva za medknjižnično 

izposojo.  
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Če smo pripravili dobavnico za izposojo drugega izvoda gradiva namesto 

doslej rezerviranega, se spremenijo nekateri podatki o rezerviranem gradivu 

(identifikacijska številka izvoda, signatura, povezava do polja 996/997): 

 pri zahtevku za MI  

 v seznamu rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično 

izposojo 

 v evidenci gradiva pri članu, pri katerem so evidentirane rezervacije 

gradiva za medknjižnično izposojo (če knjižnica uporablja segment 

COBISS2/Izposoja) 

 v seznamu evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku (če 

knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja) 

 

Zahtevek za MI  

 v obdelavi 
 

Naročilo  

 zaključeno 
 

Prejeto/dobavljeno gradivo  

 dobavnica evidentirana 
 

Dobavnica  

 evidentirano 
 

Gradivo  

 dobavnica evidentirana 

 

Določimo znesek, ki ga bo naročnik plačal za dobavljeno gradivo (gl. pogl. 

2.1.5). Nato izstavimo dobavnico in jo skupaj z gradivom posredujemo 

naročniku (gl. pogl. 5.3). 

Kako naprej ... 

Status po pripravi 

dobavnice za izposojo 

gradiva domače 

knjižnice 
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2.19 DOLOČITEV ČLANA V SEGMENTU COBISS2/IZPOSOJA 

ZA EVIDENTIRANJE REZERVACIJ GRADIVA DOMAČE 

KNJIŽNICE ZA MEDKNJIŽNIČNO IZPOSOJO  

Če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, določimo v bazi podatkov 

o članih tistega člana, pri katerem bodo evidentirane rezervacije gradiva 

domače knjižnice za medknjižnično izposojo. Običajno je ta član 

organizacijska enota knjižnice (kategorija 124), ki jo poimenujemo 

Medknjižnična izposoja. 

 

Knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja.  

 

1. Prijavimo se v segment COBISS2/Izposoja. 

2. V ukazno vrstico osnovnega menija vpišemo ukaz SET ILLMEMB in 

pritisnemo tipko <Enter>.   

V ukazni vrstici se izpiše besedilo Številka člana, ki je evid. za MI. 

3. Vpišemo številko člana in pritisnemo tipko <Enter>.  

 

V bazi podatkov o članih posamezne knjižnice lahko določimo samo enega 

takšnega člana (vendar ne člana s številko 9999999 Medknjižnična izposoja). 

Za evidentiranje rezervacij gradiva domače knjižnice za medknjižnično 

izposojo ne moremo izbrati drugega člana, dokler je pri obstoječem članu  

rezervirano gradivo. 

2.19.1 Evidenca gradiva v segmentu 

COBISS2/Izposoja pri članu, pri katerem 

so evidentirane rezervacije gradiva domače 

knjižnice za medknjižnično izposojo 

Evidenca rezerviranega (prostega in neprostega) gradiva domače knjižnice za 

medknjižnično izposojo v segmentu COBISS2/Izposoja se vzdržuje 

programsko, in sicer z izvedbo postopkov: 

 v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja (z rezervacijo prostega 

ali neprostega gradiva, z brisanjem rezervacije gradiva, z 

evidentiranjem prejema gradiva (če bomo naročniku prodali kopije 

dokumentov), z dobavo gradiva naročniku (če mu bomo gradivo 

izposodili), z evidentiranjem vračila gradiva itd.)  

 v segmentu COBISS2/Izposoja (z evidentiranjem vračila gradiva ali z 

brisanjem rezervacije gradiva, ki je rezervirano tudi za medknjižnično 

izposojo) 

Postopek 

Pogoj 



COBISS3/Medknjižnična izposoja COBISS 

 

2.19-2 © IZUM, oktober 2013 

 

 

Opozorilo: 

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

evidentirane rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo, ne moremo 

rezervirati in evidentirati vračila gradiva z ukazi RESERVE, ORDER, 

RETURN itd. 

 

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

evidentirane rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo, ima lahko gradivo 

statuse O, W ali R. 

Ko v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja rezerviramo prosto ali 

neprosto gradivo domače knjižnice, se v segmentu COBISS2/Izposoja gradivo 

vpiše v evidenco gradiva pri članu, pri katerem so evidentirane rezervacije 

gradiva za medknjižnično izposojo (s statusom O ali R). Ob rezervaciji 

neprostega gradiva se član, pri katerem so evidentirane rezervacije gradiva za 

medknjižnično izposojo, uvrsti v seznam rezervacij za to gradivo na zadnje 

mesto. Ko se temu članu dodeli gradivo (z izvedbo določenih postopkov v 

segmentih COBISS3/Medknjižnična izposoja in COBISS2/Izposoja), se v 

evidenci gradiva pri tem članu spremeni status gradiva iz R v W.  

Ko v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja izposodimo gradivo (z 

izstavitvijo dobavnice), evidentiramo prejem gradiva za nakup kopij 

dokumentov, zbrišemo ali spremenimo rezervacijo gradiva, zbrišemo zahtevek 

za MI ali evidentiramo preklic zahtevka za MI, se v segmentu 

COBISS2/Izposoja gradivo zbriše iz evidence gradiva pri članu, pri katerem so 

evidentirane rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo.  

V segmentu COBISS2/Izposoja je lahko v evidenci gradiva pri članu, pri 

katerem so evidentirane rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo, 

določeno gradivo (zapis z istim COBISS.SI-ID) evidentirano večkrat (če v 

medknjižnični izposoji v nekem krajšem časovnem obdobju več naročnikov 

naroči isto gradivo). 

V knjižnicah z oddelki se v segmentu COBISS2/Izposoja osnovna evidenca 

rezerviranega (prostega in neprostega) gradiva za medknjižnično izposojo in 

gradiva, ki je že v postopku medknjižnične izposoje, vendar še ni izposojeno 

oz. dobavljeno naročniku, vodi
1
 v oddelku za MI; v tej evidenci so podatki o 

rezervacijah prostega in neprostega gradiva iz oddelka za MI, rezervirano 

gradivo lahko ima status O, W, ali R.  

V osnovno evidenco se uvrsti: 

 rezervacija prostega gradiva iz oddelka za MI  

 rezervacija neprostega gradiva iz oddelka za MI 

 rezervacija prostega gradiva iz drugega oddelka 
 

Pomožne evidence rezerviranega neprostega gradiva za medknjižnično 

izposojo se v knjižnicah z oddelki v segmentu COBISS2/Izposoja vodijo
2
 v 

drugih oddelkih (ne v oddelku za MI); v teh evidencah so podatki o 

                                                      
1
 … v evidenci gradiva pri članu, pri katerem so evidentirane rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo. 

2
 Gl. opombo pod št. 1. 
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rezervacijah neprostega gradiva iz drugih oddelkov. Rezervirano gradivo lahko 

ima v pomožnih evidencah samo status R.  

Ko je članu, pri katerem so evidentirane rezervacije gradiva za medknjižnično 

izposojo, gradivo dodeljeno, se rezervacija gradiva v pomožni evidenci gradiva 

zbriše pri tem članu (v drugem oddelku) in se vpiše v njegovo osnovno 

evidenco gradiva (v oddelku za MI); gradivo v osnovni evidenci dobi status W. 

Gl. tudi pogl. 2.3.3. 
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3.2.1 Naročanje gradiva preko servisa Subito 

Na osnovi pripravljenega naročila lahko gradivo naročimo preko servisa 

Subito. Naročamo lahko samo kopije člankov iz serijskih publikacij. 

 

Naročilo je tipa subito in ga še nismo izstavili (naročilo ima status 

evidentirano). Pri podrobnejših podatkih pri partnerju v vlogi dobavitelja v MI 

so pri "Naša šifra (MI)" in "Naše geslo (MI)" vpisani podatki za avtorizacijo 

(naše uporabniško ime in geslo, ki ga uporabljamo za prijavo v sistem Subito).   

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Izstavi in pošlji.  

V sistem Subito se iz naročila prenesejo le naslednji podatki, ki smo jih 

vnesli v urejevalniku Gradivo: naslov in avtor članka (podatka smo vpisali 

pri "Naslov" in "Avtor"), naslov serijske publikacije, v kateri je članek 

(podatek smo vpisali pri "Vir – naslov"), podatki o številčenju (leto, letnik, 

številka), strani, na katerih je objavljen članek (podatek smo vpisali pri 

"Strani od–do"), ter mednarodna standardna številka serijske publikacije 

(ISSN). Splošni podatki iz naročila (npr. želeni rok ali način dobave 

gradiva) se v sistem Subito ne prenesejo. 

Odpre se okno privzetega brskalnika. Če je bilo na osnovi bibliografskih 

podatkov iz našega naročila gradivo v sistemu Subito najdeno, je prikazana 

stran, kjer so izpisani rezultati iskanja. V nasprotnem primeru se prikaže 

stran, ki omogoča vnos iskalnih zahtev in iskanje gradiva. 

3. Nadaljujemo s postopkom naročanja v sistemu Subito (izbira dobavitelja, 

oblikovanje naročila, naročanje). 

 

Opozorilo: 

Če pri oblikovanju naročila v sistemu Subito spreminjamo bibliografske 

podatke o gradivu, ki so se prenesli iz segmenta COBISS3/Medknjižnična 

izposoja, ali druge podatke (npr. način dobave gradiva), se spremembe, ko 

zaključimo naročanje v sistemu Subito, ne shranijo pri podatkih o gradivu 

in naročilu v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja. Priporočljivo je, 

da si pred izhodom iz spletnega brskalnika natisnemo podatke o naročilu, 

ki smo ga oblikovali in poslali v sistemu Subito. 

 

4. Po zaključenem naročanju v sistemu Subito zapremo okno spletnega 

brskalnika.  

Vrnemo se v segment COBISS3/Medknjižnična izposoja, kjer je odprto 

okno Pregled in pošiljanje izpisa. V njem si lahko s klikom na gumb 

Pošlji natisnemo podatke iz naročila, ki so shranjeni v segmentu 

COBISS3/Medknjižnična izposoja in ki so se ob izstavitvi naročila tipa 

subito prenesli v sistem Subito. 

Pogoj 

Postopek Postopek 
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3.2.2 Izstavitev in pošiljanje dokumentov po  

e-pošti tistim knjižnicam, ki so vpisane v 

bazo podatkov COLIB  

Ob izstavitvi in pošiljanju dokumentov knjižnicam po e-pošti program preveri, 

ali se določen e-naslov knjižnice, ki nastopa v vlogi naročnika ali dobavitelja v 

MI, ujema z e-naslovom, ki je v bazi podatkov COLIB objavljen pri tej 

knjižnici med podatki za medknjižnično izposojo ali, če teh podatkov ni, pri  

e-naslovu knjižnice. 

Če se e-naslova ne ujemata, se po izbiri določene metode, ki vključuje tudi 

pošiljanje dokumenta, o tem izpiše programsko sporočilo. Prav tako se v oknu s 

sporočilom izpiše e-naslov ali več e-naslovov, ki so objavljeni v bazi podatkov 

COLIB. Med ponujenimi e-naslovi lahko izberemo želeni e-naslov.  

Ko se okno s sporočilom zapre, se odpre okno Pregled in pošiljanje izpisa, v 

katerem program kot destinacijo za pošiljanje dokumenta ponudi novi (izbrani)  

e-naslov. Prav tako se posodobi e-naslov, ki je vpisan pri "E-pošta" pri 

podatkih o kontaktni osebi ali kontaktnem oddelku pri tem partnerju – odvisno 

od podatkov o naročniku ali dobavitelju, s katerimi je povezan zahtevek za MI.  

  

Opozorilo: 

Če je zahtevek za MI povezan s splošnimi podatki o partnerju (partner nima 

vpisanih podatkov o kontaktni osebi ali kontaktnem oddelku za medknjižnično 

izposojo), se e-naslov partnerja, ki nastopa kot naročnik ali dobavitelj v MI, ne 

preverja. 

 

Preverjanje e-naslovov je vključeno pri izstavitvi in pošiljanju naslednjih 

dokumentov naročnikom in dobaviteljem v MI: 

 obvestilo o zavrnitvi naročila (metoda Zahtevek za MI / Zavrni) 

 prošnja za informacijo o ceni (metoda Zahtevek za MI / Pripravi in 

pošlji prošnjo za inf. o ceni) 

 naročilo (metoda Naročilo / Izstavi in pošlji) 

 preklic naročila (metoda Naročilo / Prekliči naročilo pri dobavitelju) 

 reklamacija (metoda Prejeto/dobavljeno gradivo / Reklamiraj pri 

dobavitelju) 

 potrdilo o vračilu gradiva (metodi Prejeto/dobavljeno gradivo / 

Natisni potrdilo o vračilu gradiva naročnika in Gradivo / Natisni 

potrdilo o vračilu gradiva naročnika) 

 dobavnica (metoda Dobavnica / Izstavi in pošlji) 

 običajno obvestilo za naročnika ali dobavitelja, obvestilo o prispelem 

gradivu, obvestilo o poteku roka izposoje (metoda Poslano obvestilo / 

Izstavi in pošlji)  
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3.2.3 Tiskanje internih naročil 

V segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja je možno na list formata A4 

natisniti tudi tri interna naročila, vsako dvakrat (v levem in desnem stolpcu). Če 

želimo takšen izpis, interna naročila z metodo Naročilo / Izstavi in pošlji samo 

izstavimo, na destinacije pa jih ne pošljemo (v oknu Pregled in pošiljanje 

izpisa kliknemo gumb Zapri). Po izstavitvi ta interna naročila še natisnemo.  

 

1. Na delovnem področju izberemo vsaj tri naročila tipa interno naročilo (če 

naročil ni na delovnem področju, jih poiščemo v razredu Naročilo). 

2. Izberemo metodo Objekt / Natisni ali Objekt / Pošlji.  

Odpre se okno Izbira definicije izpisa. 

3. Iz seznama definicij izpisov izberemo Naročilo (interno naročilo).  

4. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo izbrana 

naročila na že določene ali spremenjene destinacije (postopek je opisan v 

priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5).  

 

Opozorilo: 

Če na delovnem področju označimo več naročil različnega tipa (npr. e-pošta, 

dopis/faks, COBISS3/MI-naročilo, interno naročilo) in po izbiri metode  

Objekt / Natisni ali Objekt / Pošlji izberemo definicijo izpisa Naročilo (interno 

naročilo), se natisnejo samo naročila tipa interno naročilo.  

Če na delovnem področju označimo več naročil, od katerih ni nobeno tipa 

interno naročilo, in po izbiri metode Objekt / Natisni ali Objekt / Pošlji 

izberemo definicijo izpisa Naročilo (interno naročilo), se izpiše sporočilo "Ni 

pogojev za pripravo izpisa". 

3.2.4 Sprememba naslova za pošiljanje 

Preden dobavitelju pošljemo naročilo ali preden natisnemo nalepko z njegovim 

naslovom, lahko spremenimo privzeti naslov za pošiljanje, ki je določen s 

podatki, ki identificirajo dobavitelja (sedež partnerja, naslov kontaktnega 

oddelka ali osebe). 

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo.  

2. Izberemo metodo Objekt / Spremeni naslov za pošiljanje. 

Odpre se okno Naslovi partnerja, v katerem so za izbranega partnerja v 

vlogi dobavitelja gradiva prikazani identifikacijski podatki o partnerju ter o 

kontaktnih osebah in oddelkih, za katere smo določili, da se njihov naslov 

upošteva in izpisuje v izpisih v MI. 

3. Izberemo nov naslov za pošiljanje.  

Postopek 

  

Postopek 
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4. Kliknemo gumb V redu.  

 

Opozorilo: 

Sprememba naslova za pošiljanje povzroči tudi spremembo podatkov, ki 

identificirajo dobavitelja v izbranem naročilu in z njim povezanih objektih. 

3.2.5 Izpis nalepke z naslovom dobavitelja 

Za dokument, ki ga bomo poslali po pošti, lahko izpišemo nalepko z naslovom 

dobavitelja. Izpišemo lahko nalepko za posamezni dokument ali več 

dokumentov hkrati.  

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo. Na delovnem področju 

lahko izberemo več naročil hkrati.  

2. Izberemo metodo Objekt / Natisni nalepko z naslovom dobavitelja. 

 

Na nalepki se izpišejo podatki, ki identificirajo dobavitelja za MI: 

 ime in dodatno ime partnerja (ter ime kontaktnega oddelka ali priimek 

in ime kontaktne osebe) 

 naslov sedeža partnerja ali naslov, ki je vpisan pri kontaktnem oddelku 

ali osebi 

 

Nalepko z naslovom dobavitelja lahko izpišemo tudi tako, da:  

 v razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo  

 v razredu Prejeto/dobavljeno gradivo poiščemo in izberemo podatke 

o prejeti enoti gradiva  
 

Izberemo metodo Objekt / Natisni nalepko z naslovom dobavitelja.  

Nalepko z naslovom dobavitelja lahko izpišemo tudi tako, da v razredu 

Poslano obvestilo poiščemo in izberemo obvestilo za dobavitelja ter nato 

izberemo metodo Natisni nalepko z naslovom prejemnika.  

Izpišemo lahko tudi nalepko z naslovom sedeža katerega koli partnerja iz baze 

podatkov o partnerjih. Partnerja najprej poiščemo in izberemo v razredu 

Partner, zatem izberemo metodo Natisni nalepko z naslovom sedeža. 

 

 

 

 

 
 

Možnosti ... 

Postopek 

  

Postopek 
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3.4 VNOS DOBAVITELJEVEGA OBVESTILA 

Po izstavitvi naročila lahko od dobavitelja prejmemo obvestilo o številki in 

statusu našega naročila, ki ju je določil za svojo evidenco (npr. Vaše naročilo je 

zabeleženo), obvestilo o tem, da nam ne more dobaviti naročenega gradiva 

(npr. Naročenega gradiva nimamo), obvestilo o razlogu za zavrnitev naše 

prošnje za preklic naročila ipd.  

Podatke o prejetem obvestilu vnesemo v urejevalniku Naročilo/Obvestilo 

dobavitelja.  

 

Naročilo, ki smo ga poslali dobavitelju, ima status izstavljeno ali poslan 

preklic. Če je verzija naročila višja od 0, ima naročilo lahko tudi status 

evidentirano. 

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik Naročilo/Splošno. 

3. Kliknemo zavihek Obvestilo dobavitelja in vpišemo podatke o prejetem 

obvestilu dobavitelja. 

Pri "Referenčna št." vpišemo oznako ali številko, ki jo je našemu naročilu 

dodelil dobavitelj (če nam jo je sporočil).  

Pri "Prejem odg." vpišemo datum prejema dobaviteljevega obvestila. 

Kliknemo gumb Odgovor. Odpre se okno, v katero vpišemo povzetek 

vsebine prejetega obvestila. 

4. Shranimo podatke.  

 

Po shranjevanju podatkov o dobaviteljevem obvestilu se status naročila ne 

spremeni.  

 

Na osnovi prejetega obvestila lahko pripravimo ponovno naročilo (gl. pogl. 

3.7), dobavitelju pošljemo prošnjo za preklic naročila (gl. pogl. 3.5.1), gradivo 

naročimo pri drugem dobavitelju (gl. pogl. 3.8), evidentiramo nerealizirano 

dobavo (gl. pogl. 3.9) ali počakamo, da nam dobavitelj pošlje gradivo (gl. pogl. 

4.1). 

 

Postopek 

Kako naprej ... 

Pogoj 
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Naročilo (z verzijo, višjo od 0) 

 evidentirano 
 

Gradivo  

 naročilo evidentirano 

 

Pripravljeno naročilo izstavimo in pošljemo novemu dobavitelju (gl. pogl. 3.2). Kako naprej ... 
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4.1 EVIDENTIRANJE PREJEMA 

Ko od dobavitelja ali iz skladišča prejmemo gradivo, poiščemo ustrezno 

naročilo in evidentiramo prejem. Najprej preverimo, ali prejeto gradivo ustreza 

gradivu, ki smo ga naročili pri dobavitelju, oz. rezerviranemu gradivu domače 

knjižnice. Če smo prejeli ustrezno gradivo, vnesemo podatke o prejemu in 

določimo znesek, ki ga bo naročnik plačal za to gradivo.  

Če se gradivo, ki smo ga prejeli od dobavitelja, ne ujema z naročilom, lahko: 

 pripravimo reklamacijo in jo pošljemo dobavitelju (gl. pogl. 4.5)  

 spremenimo podatke o gradivu in ga posredujemo naročniku, če smo se 

odločili, da ga ne bomo reklamirali (gl. pogl. 4.1.1)  

Podatki o prejemu gradiva se shranjujejo v razredu Prejeto/dobavljeno 

gradivo. Lahko jih evidentiramo za posamezno naročilo ali več naročil hkrati. 

 

Naročilo ima status izstavljeno in prejema gradiva še nismo evidentirali. 

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo. Na delovnem področju 

lahko izberemo več naročil hkrati. 

2. Izberemo metodo Objekt / Vpiši prejem.  

Odpre se urejevalnik Prejeto/dobavljeno gradivo/Splošno za prvi izbrani 

objekt. 

3. Preverimo, ali prejeto gradivo ustreza naročenemu (gl. pogl. 4.1.1). 

4. Vnesemo splošne podatke o prejetem gradivu (gl. pogl. 4.1.2; gl. tudi pogl. 

4.2).  

5. Določimo znesek, ki ga bo naročnik plačal za dobavljeno enoto gradiva (gl. 

pogl. 4.1.3). 

6. Vpišemo podatke o prejetem računu, če smo za naročnika gradivo naročili 

pri dobavitelju (gl. pogl. 4.1.4). 

7. Shranimo podatke. 

 

Pri "Številka" se pri shranjevanju podatkov o prejemu gradiva določi številka, 

pod katero bodo ti podatki shranjeni v bazi podatkov. Številka, ki je vidna v 

brskalniku v delu okna s seznamom atributov, je enaka številki, pod katero sta 

v bazi podatkov shranjena pripadajoči zahtevek za MI in naročilo.  

S kreiranim novim objektom v razredu Prejeto/dobavljeno gradivo se 

spremenijo vrednosti na števcih gradiva pri naročniku: število naročenih enot 

se zmanjša, število prejetih enot se poveča, skupno število vseh naročnikovih 

zahtevkov za MI pa ostane nespremenjeno. 

Gradivo domače knjižnice ostane tudi po evidentiranju podatkov o prejemu še 

naprej rezervirano (razen če ne evidentiramo prejema za gradivo, ki ga bomo 

Postopek 

Pogoj 
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naročniku prodali in smo na začetku tega postopka zbrisali rezervacijo; gl. 

pogl. 4.2.2).  

 

Zahtevek za MI 

 v obdelavi 
 

Naročilo 

 izstavljeno 
  

Prejeto/dobavljeno gradivo 

 prejem – evidentirano 
 

Gradivo 

 evidentiran prejem  

 

Naročilo, pri katerem želimo evidentirati prejem gradiva, lahko poiščemo in 

izberemo še na druge načine: 

 v razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo; nato v seznamu 

objektov, ki so povezani z izbranim gradivom, izberemo naročilo 

 v razredu Partner poiščemo in izberemo dobavitelja; v seznamu 

objektov, ki so z njim povezani, odpremo mapo Dobavitelj – gradivo 

iz odprtih zahtevkov (MI) in iz seznama izberemo gradivo, ki smo ga 

prejeli; nato iz seznama objektov, ki so povezani z gradivom, izberemo 

naročilo 

 izberemo domačo knjižnico in nato v seznamu rezerviranega gradiva 

domače knjižnice ali prispelega rezerviranega gradiva domače knjižnice 

izberemo zahtevek za MI za gradivo, ki smo ga prejeli (metoda Objekt 

/ Seznam rezerviranega gradiva (MI) in metoda Objekt / Seznam 

prispelega rezerviranega gradiva (MI)); nato iz seznama objektov, ki 

so povezani s tem zahtevkom za MI, izberemo naročilo 

 v razredu Neprosto gradivo (če knjižnica uporablja segment 

COBISS3/Izposoja in imamo pooblastilo I – dostop do segmenta 

COBISS3/Izposoja ter pregled in izpis podatkov) poiščemo in izberemo 

gradivo; v seznamu objektov, ki so povezani z izbranim gradivom, 

izberemo zahtevek za MI, nato pa v seznamu objektov, ki so povezani z 

izbranim zahtevkom za MI, izberemo naročilo 

Po izbiri naročila izberemo še metodo Objekt / Vpiši prejem. 

 

Zaključimo prejem (gl. pogl. 4.7 in pogl. 4.8). 

4.1.1 Preverjanje prispelega gradiva 

Podatke o gradivu pregledujemo in spreminjamo v urejevalniku Gradivo. 

 

Prejema še nismo zaključili (prejeto gradivo ima status prejem – evidentirano). 

Status po 

evidentiranju 

prejema  

Kako naprej ... 

Možnosti ... 

Pogoj 
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1. V urejevalniku Prejeto/dobavljeno gradivo se ob gumbu Gradivo izpišejo 

identifikacijski podatki o naročenem gradivu. Vse podatke lahko 

pregledamo in spremenimo v urejevalniku Gradivo, ki se odpre po kliku na 

gumb.  

 

Opozorilo: 

Ob evidentiranju prejema gradiva, ki smo ga prejeli od dobavitelja, lahko 

podatke o gradivu v urejevalniku Gradivo spremenimo le ročno. Iskanje in 

izbira gradiva iz lokalne ali vzajemne baze podatkov in iz izbranih 

katalogov drugih tujih knjižnic nista možna. 

Ob evidentiranju prejema gradiva domače knjižnice ne moremo spremeniti 

podatkov o gradivu v urejevalniku Gradivo (razen, če evidentiramo prejem 

za gradivo, ki ga bomo naročniku prodali, in smo pred vnosom podatkov o 

prejemu gradiva zbrisali rezervacijo; gl. pogl. 4.2.2). 

 

2. Če prejeto gradivo ustreza naročilu, zapremo urejevalnik Gradivo in 

vnesemo podatke o prejemu (gl. pogl. 4.1.2). 

3. Če prejeto gradivo ne ustreza naročilu:  

 zapremo najprej urejevalnik Gradivo in zatem še urejevalnik 

Prejeto/dobavljeno gradivo, pripravimo reklamacijo in jo pošljemo 

dobavitelju (gl. pogl. 4.5)  

 

Opozorilo: 

Podatkov o gradivu ne smemo spreminjati, če nameravamo prejeto 

gradivo reklamirati. 

Reklamiramo lahko le gradivo, ki smo ga prejeli od dobavitelja. 

 

 spremenimo podatke pri gradivu, če smo se odločili, da prejetega 

gradiva ne bomo reklamirali 

 

Primer:  

Dobavitelju smo poslali naročilo za nakup članka, od njega pa smo 

prejeli publikacijo, v kateri je članek. Če naročila ne bomo reklamirali, 

spremenimo vrednosti pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in "Medij 

gradiva" v urejevalniku Gradivo. Vrednost nakup pri "Vrsta storitve" 

zamenjamo z vrednostjo izposoja, vrednost članek pri "Vrsta gradiva" z 

vrednostjo mon. publ. (ali ser. publ.), vrednost kopija pri "Medij 

gradiva" pa z vrednostjo knjiga (ali zvezek). Po potrebi spremenimo ali 

dopolnimo še druge bibliografske podatke o prejetem gradivu.  

 

Na spremembo podatkov pri gradivu nas opozarja vrednost Da pri "Sprememba 

gradiva". Vrednost je vidna v brskalniku pri seznamu atributov po izbiri 

pripadajočega zahtevka za MI ali naročila, s katerim je povezano gradivo. 

 

Postopek 
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Podatke o gradivu lahko spremenimo tudi tako, da v razredu Gradivo najprej 

poiščemo in izberemo gradivo, nato pa izberemo še metodo Objekt / Uredi. 

 

Vnesemo podatke o prejemu (gl. pogl. 4.1.2) ali pripravimo reklamacijo in jo 

pošljemo dobavitelju (gl. pogl. 4.5).  

4.1.2 Vnos splošnih podatkov  

Splošne podatke o prejetem gradivu vnašamo v urejevalniku Prejeto/ 

dobavljeno gradivo/Splošno.  

 

Prejema še nismo zaključili (prejeto gradivo ima status prejem – evidentirano 

ali prejem – reklamirano). Nekatere podatke lahko vnašamo, tudi če je 

dobavnica že pripravljena in ima status evidentirano. 

 

1. Pri "Inventarna št." vpišemo identifikacijsko številko izvoda
1
, ki ga 

nameravamo izposoditi naročniku. Podatek moramo obvezno vpisati, če 

nameravamo naročniku dobaviti gradivo domače knjižnice in smo zanj 

rezervirali neprosto gradivo. Če smo za naročnika naročili gradivo pri 

dobavitelju, podatka ni treba vpisovati.  

Če nameravamo naročniku dobaviti gradivo domače knjižnice in smo zanj  

rezervirali prosto gradivo, je pri "Inventarna št." podatek (tj. 

identifikacijska številka izvoda
2
) že vnesen in ga ne moremo spremeniti. Če 

nameravamo naročniku izposoditi drugi izvod gradiva namesto doslej 

rezerviranega, lahko podatek spremenimo po shranjevanju podatkov o 

prejetem gradivu (gl. pogl. 4.2.3).  

Gl. tudi pogl. 4.2. 

2. Pri "Prejeto" vpišemo datum prejema gradiva. Program ponudi tekoči 

datum, ki ga lahko spremenimo. Podatek je obvezen. 

3. Pri "Oznaka listine" lahko vpišemo oznako dokumenta, ki smo ga prejeli 

skupaj z gradivom (npr. dobavnica) ali kasneje (npr. račun). Ker je podatek 

informativen, ga lahko vnesemo, tudi če smo prejem ali obdelavo 

naročnikovega zahtevka že zaključili. Če naročniku dobavljamo gradivo 

domače knjižnice, podatka ne vpisujemo. 

4. Pri "Vrniti dobavitelju do" vpišemo datum, do katerega moramo vrniti 

gradivo dobavitelju ali v skladišče. Pri gradivu, ki ga bomo naročniku 

izposodili (vrsta storitve je izposoja), moramo pred zaključitvijo prejema ta 

podatek obvezno vnesti. Pri gradivu, ki ga bomo naročniku prodali (vrsta 

storitve je nakup), pa podatka ne vpisujemo. 

5. Pri "Vrniti do" se z zaključitvijo prejema izpiše datum, do katerega mora 

naročnik vrniti gradivo, da ga lahko še pravočasno vrnemo dobavitelju. 

                                                      
1
 Identifikacijska številka izvoda je inventarna številka ali številka za izposojo pri monografski publikaciji ali 

inventarna številka, ločilo "," in številka zvezka (tj. številka posameznega zvezka ali območje številk skupaj 

vezanih zvezkov) pri serijski publikaciji. 
2
 Gl. opombo pod št. 1. 

Pogoj 

Postopek 

Možnosti ... 

Kako naprej ... 
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Podatek se izračuna tako, da se od datuma, ki ga dobavitelj določi za 

vračilo gradiva in ki smo ga vpisali pri "Vrniti dobavitelju do", odšteje 

število dni, ki smo jih določili pri podrobnejših podatkih o partnerju v vlogi 

dobavitelja v MI pri "Časovna rezerva (dni) (MI)". 

6. Kadar naročniku dobavljamo gradivo, tako da ga zanj shranimo na spletni 

strani, vpišemo pri "Spletni naslov" URL-naslov, na katerem ga čaka 

naročeno gradivo v elektronski obliki (npr. http://.../<ime_datoteke>). 

Podatek, ki ga vpišemo ob evidentiranju prejema ali najkasneje pri pripravi 

dobavnice, se izpiše v dobavnici za bibliografskim opisom gradiva. 

 

Opozorilo: 

Če naročniku pošljemo po e-pošti (v formatu pdf) dobavnico, v kateri je 

tudi podatek o spletnem naslovu, je povezava aktivna, če je ta naslov 

izpisan v eni vrstici. Ko kliknemo URL-naslov, se odpre spletna stran, na 

kateri je objavljen dokument. 

 

7. Za vnos kakršne koli opombe o prejemu gradiva od dobavitelja, ki je 

internega značaja, kliknemo gumb Opomba. Odpre se okno, v katerega 

vpišemo želeno besedilo. Opombo lahko vpišemo kadar koli, tudi če smo 

obdelavo naročnikovega zahtevka že zaključili. 

8. Za vnos kakršne koli opombe o gradivu, ki se izpiše za bibliografskim 

opisom v dobavnici, kliknemo gumb Op. v dobavnici. Odpre se okno, v 

katero vpišemo želeno besedilo. Podatek lahko vpišemo ob evidentiranju 

prejema ali najkasneje pri pripravi dobavnice. 

 

Nasvet: 

Kadar naročniku dobavljamo gradivo, tako da ga zanj shranimo na spletni 

strani, vpišemo v okno, ki se odpre po kliku na gumb Op. v dobavnici, 

podatek o tem, kako dolgo bo gradivo dostopno na URL-naslovu, vpisanem 

pri "Spletni naslov" (npr. Gradivo bo na navedenem naslovu dostopno do 

15. decembra 2008). 

 

9. Ob gumbu Dobavitelj se izpišejo podatki, ki identificirajo dobavitelja. 

Dodatne podatke o dobavitelju lahko pogledamo, če kliknemo ikono .  

Če gradiva nismo prejeli od dobavitelja, pri katerem smo ga naročili, 

ampak od druge knjižnice ali ustanove (tej je naše naročilo posredoval 

dobavitelj, ki smo mu poslali naročilo), lahko evidentiramo podatek o 

novem dobavitelju gradiva (gl. pogl. 4.6). 

10. Kliknemo gumb V redu. 

4.1.3 Določitev cene za dobavljeno enoto gradiva  

Znesek, ki ga bomo naročniku zaračunali za dobavljeno enoto gradiva, 

običajno določimo potem, ko smo preverili, da naročeno gradivo ustreza 

prejetemu, in vpisali splošne podatke o prejemu gradiva (gl. pogl. 2.1.5).  

  

  

http://.../%3cime_datoteke
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Če ob evidentiranju prejema gradiva še ne vemo, kakšen znesek bomo 

naročniku zaračunali za dobavljeno gradivo (ker je to odvisno od zneska, ki 

nam ga bo zaračunal dobavitelj), ga lahko določimo tudi po izstavitvi 

dobavnice (gl. pogl. 5.6). 

4.1.4 Vnos podatkov o prejetem računu 

Če smo za naročnika naročili gradivo pri dobavitelju, lahko v urejevalniku 

Prejeto/dobavljeno gradivo/Prejeti račun vnesemo podatke o prejetem 

računu. Ker so vsi podatki o prejetem računu informativni, jih lahko vnašamo, 

tudi če smo prejem ali obdelavo naročnikovega zahtevka za MI že zaključili. 

Če naročniku dobavljamo gradivo domače knjižnice, podatkov ne vpisujemo. 

 

1. Pri "Datum prejema računa" vpišemo datum, ko smo prejeli račun. Datum 

prejema računa ne more biti novejši od današnjega datuma in starejši od 

datuma računa ali – če datum računa ni vnesen – od datuma opravljene 

storitve. Če nista vnesena niti datum računa niti datum opravljene storitve, 

datum prejema računa ne more biti starejši od datuma prejema gradiva. 

2. Pri "Št. računa" vpišemo številko prejetega računa. 

3. Pri "Datum računa" vpišemo datum prejetega računa (tj. datum, ko je 

dobavitelj izstavil račun). Datum računa ne more biti novejši od današnjega 

datuma in starejši od datuma opravljene storitve. Če datum opravljene 

storitve ni vnesen, datum računa ne more biti starejši od datuma prejema 

gradiva. 

4. Pri "Datum oprav. storitve" vpišemo datum, ko je dobavitelj opravil 

storitev oz. nam dobavil naročeno gradivo. Datum opravljene storitve ne 

more biti novejši od datuma prejema gradiva. 

5. Pri "Datum zapadlosti" vpišemo datum, do katerega mora biti prejeti račun 

plačan dobavitelju. Datum zapadlosti ne more biti starejši od datuma računa 

ali – če datum računa ni vnesen – od datuma opravljene storitve. Če nista 

vnesena niti datum računa niti datum opravljene storitve, datum zapadlosti 

ne more biti starejši od datuma prejema gradiva. 

6. Pri "Znesek za prejeto gradivo" vpišemo znesek, ki ga bomo za prejeto 

gradivo plačali dobavitelju. Iz spustnega seznama izberemo ustrezno 

valuto, v kateri je znesek.  

Znesek za prejeto gradivo je lahko enak znesku računa, ali pa je nižji, kakor 

znesek računa, in sicer: 

 če je dobavitelj zraven zneska za dobavljeno gradivo zaračunal še 

posredne stroške 

 če je dobavitelj izstavil zbirni račun za več enot gradiva  

7. Pri "Posredni stroški" vpišemo znesek z računa, ki nam ga je poleg zneska 

za prejeto gradivo zaračunal dobavitelj (npr. znesek poštnine ali znesek 

manipulativnih stroškov ipd.). Iz spustnega seznama izberemo ustrezno 

valuto, v kateri je znesek. 

Postopek 
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8. Pri "Znesek računa" vpišemo celotni znesek računa. Iz spustnega seznama 

izberemo ustrezno valuto, v kateri je znesek. 

Znesek računa je lahko enak znesku za prejeto gradivo, ali pa je višji od 

zneska za prejeto gradivo, in sicer: 

 če je dobavitelj zraven zneska za dobavljeno gradivo zaračunal še 

posredne stroške 

 če je dobavitelj izstavil zbirni račun za več enot gradiva  

9. Potrditveno polje "Račun plačan" označimo, ko dobavitelju pošljemo 

ustrezno število poštnih kuponov ali vavčerjev IFLA ali ko iz 

računovodstva prejmemo informacijo, da je prejeti račun plačan. 

10. Za vnos kakršne koli opombe o prejetem računu kliknemo gumb Op. o 

prejetem računu. Odpre se okno, v katerega vpišemo želeno besedilo. 

11. Kliknemo gumb V redu. 

 

Podatki o prejetem računu se izpišejo tudi v brskalniku v seznamu atributov, 

vključeni pa so tudi v iskalnik Iskanje – Prejeto/dobavljeno gradivo. 
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4.2 EVIDENTIRANJE PREJEMA GRADIVA DOMAČE 

KNJIŽNICE 

4.2.1 Evidentiranje prejema gradiva, ki ga bomo 

naročniku izposodili 

Če želimo evidentirati prejem gradiva, ki ga bomo naročniku izposodili (med 

podatki o gradivu iz zahtevka za MI je pri "Vrsta storitve" določena vrednost 

izposoja), se po izbiri metode Naročilo / Vpiši prejem odpre urejevalnik 

Prejeto/dobavljeno gradivo, v katerem uredimo splošne podatke (gl. pogl. 

4.1.2).  

Če smo za naročnika rezervirali neprosto gradivo domače knjižnice, je vnosno 

polje pri "Inventarna št." prazno. Vanj moramo obvezno vpisati identifikacijsko 

številko izvoda, ki ga nameravamo izposoditi naročniku, sicer ne bomo mogli 

zaključiti prejema gradiva (ta izvod gradiva mora biti seveda dostopen za 

izposojo in prost). 

 

Opozorilo: 

Če nameravamo izposoditi fizično enoto serijske publikacije, za katero 

obstajajo podatki v podpolju 997m, moramo pri "Inventarna št." obvezno 

vpisati inventarno številko, ločilo "," in številko zvezka, saj se bo sicer izpisalo 

sporočilo "Vnesena identifikacijska številka izvoda ne ustreza podatkom o 

gradivu v zahtevku za MI.". 

 

Če smo za naročnika rezervirali prosto gradivo domače knjižnice ali če mu je 

bilo gradivo dodeljeno, se pri "Inventarna št." izpiše identifikacijska številka 

rezerviranega izvoda (v seznamu rezerviranega gradiva domače knjižnice za 

medknjižnično izposojo ima to gradivo status o – rezerviran prost izvod ali w – 

čaka na polici (rezervacija)). Identifikacijska številka rezerviranega izvoda je 

lahko: 

 inventarna številka ali številka za izposojo pri monografski publikaciji 

 inventarna številka, ločilo "," in številka zvezka (tj. številka 

posameznega zvezka ali območje številk skupaj vezanih zvezkov), če 

izposojamo fizično enoto serijske publikacije 

Preverimo, ali se ponujena identifikacijska številka izvoda ujema z 

identifikacijsko številko izvoda gradiva, ki ga imamo pred seboj in ga 

nameravamo izposoditi naročniku. Če se številki ujemata, vnesemo še datum, 

do katerega bo moral naročnik vrniti gradivo v knjižnico, določimo znesek, ki 

ga bomo zaračunali naročniku (gl. pogl. 4.1.3), in shranimo podatke o prejetem 

gradivu. 
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Če se številki ne ujemata in želimo namesto rezerviranega izvoda evidentirati 

prejem za drugi izvod gradiva, lahko to storimo po shranjevanju podatkov o 

prejemu gradiva (gl. pogl. 4.2.3). 

4.2.2 Evidentiranje prejema gradiva, ki ga bomo 

naročniku prodali 

Če želimo evidentirati prejem gradiva, ki ga bomo naročniku prodali (med 

podatki o gradivu iz zahtevka za MI je pri "Vrsta storitve" določena vrednost 

nakup), se po izbiri metode Naročilo / Vpiši prejem izpiše vprašanje: "Ali 

želite ob evidentiranju prejema gradiva za nakup (kopije dokumentov, gradivo 

v elektronski obliki) zbrisati rezervacijo gradiva?"  

Če kliknemo gumb Da, se zbriše rezervacija gradiva (gl. pogl. 2.5.1, pogl. 2.5.2 

in pogl. 2.5.3). Odpre se urejevalnik Prejeto/dobavljeno gradivo, v katerem 

uredimo splošne podatke (gl. pogl. 4.1.2), preverimo podatke o prejetem 

gradivu (gl. pogl. 4.1.1), določimo znesek, ki ga bomo zaračunali naročniku 

(gl. pogl. 4.1.3) in shranimo podatke.  

 

Opozorilo: 

Po brisanju rezervacije gradiva lahko podatke o gradivu v urejevalniku 

Gradivo spremenimo le ročno. Iskanje in izbira gradiva iz lokalne ali vzajemne 

baze podatkov in iz izbranih katalogov drugih tujih knjižnic nista možna. Prav 

tako ne moremo spremeniti izbrane vrste storitve (nakup). 

 

Če na vprašanje, ki se izpiše po izbiri metode Naročilo / Vpiši prejem 

odgovorimo nikalno (kliknemo gumb Ne) in rezervacije gradiva ne zbrišemo, 

ker gradiva, ki ga bomo prodali naročniku, še nimamo pripravljenega (na 

osnovi rezerviranega gradiva ga moramo šele pripraviti), podatkov o prejetem 

gradivu (v urejevalniku Gradivo) ne moremo spremeniti. Po vnosu splošnih 

podatkov in določitvi zneska, ki ga bomo zaračunali naročniku se kliku na 

gumb V redu izvedejo ustrezne programske kontrole. Če prejeto gradivo 

ustreza rezerviranemu, ter je dostopno za izposojo in prosto, se metoda uspešno 

izvede. 

4.2.3 Evidentiranje prejema drugega izvoda 

gradiva namesto doslej rezerviranega 

Namesto rezerviranega izvoda lahko evidentiramo prejem tudi za drugi prosti 

izvod gradiva, ki ustreza naročenemu gradivu. 

 

Prejeto gradivo ima status prejem – evidentirano, izvod gradiva, za katerega 

želimo evidentirati prejem, ustreza naročenemu gradivu ter je dostopen za 

izposojo in prost. 

 

  

Pogoj 
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1. V razredu Prejeto/dobavljeno gradivo poiščemo in izberemo prejeto 

gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Spremeni podatke o prejetem gradivu.  

Odpre se okno Sprememba podatkov o prejetem gradivu. 

3. Pri "Inventarna št." je izpisana identifikacijska številka rezerviranega 

izvoda gradiva. Podatek zbrišemo in vpišemo identifikacijsko številko 

izvoda, za katerega želimo evidentirati prejem.  

4. Kliknemo gumb V redu. 

 

Če izvod gradiva ustreza naročenemu gradivu (če se COBISS.SI-ID gradiva, 

ki mu pripada ta izvod, ujema s COBISS.SI-ID, ki je vpisan pri podatkih o 

gradivu v zahtevku za MI), če se ujemajo tudi drugi podatki o gradivu (pri 

monografskih publikacijah v več delih oznaka dela, pri serijskih publikacijah 

podatki o letu, letniku, fizični obliki in številki zvezka) ter je izvod dostopen za 

izposojo in prost, se po kliku na gumb V redu spremenijo nekateri podatki o 

rezerviranem gradivu (identifikacijska številka izvoda, signatura, povezava do 

polja 996/997).  

 

Postopek 
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4.7 ZAKLJUČITEV PREJEMA 

Prejem zaključimo v razredu Prejeto/dobavljeno gradivo. Zaključimo lahko 

posamezni prejem ali več prejemov hkrati. 

Prejem zaključimo, če: 

 prejeto gradivo ustreza naročilu 

 dobavitelj zavrne našo reklamacijo  
 

Pri gradivu, ki ga naročniku izposojamo, moramo pred zaključitvijo prejema 

obvezno vpisati datum, do katerega moramo gradivo vrniti dobavitelju ali v 

skladišče. Če naročniku izposojamo gradivo domače knjižnice ali če mu ga 

bomo prodali in nismo ob evidentiranju prejema zbrisali rezervacije, lahko 

prejem zaključimo le, če smo vnesli tudi identifikacijsko številko izvoda.  

 

Pri gradivu za izposojo je določen datum, do katerega moramo gradivo vrniti 

dobavitelju ali v skladišče.  

Če je dobavitelj gradiva za izposojo domača knjižnica, in je pri "Vrsta storitve" 

vnesena vrednost izposoja, mora biti vnesena tudi identifikacijska številka 

izvoda, ki ga nameravamo izposoditi naročniku (identifikacijska številka 

izvoda mora biti vnesena tudi v primeru, če je vrsta storitve nakup in če ob 

evidentiranju prejema gradiva nismo zbrisali rezervacije gradiva). Ta izvod  

gradiva mora biti rezerviran za naročnika, ali mu je bil dodeljen, potem ko smo 

zanj rezervirali neprosto gradivo, ali mora biti prost za izposojo. 

V knjižnicah z oddelki je lahko evidentirana medoddelčna izposoja gradiva, 

vendar mora biti v oddelku za MI gradivo rezervirano za medknjižnično 

izposojo (v seznamu rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično 

izposojo ima to gradivo status o – rezerviran prost izvod ali w – čaka na polici 

(rezervacija)) ali pa prosto za izposojo.  

 

1. V razredu Prejeto/dobavljeno gradivo poiščemo in izberemo podatke o 

evidentiranih prejemih. Na delovnem področju lahko izberemo več 

prejemov hkrati.  

2. Izberemo metodo Objekt / Zaključi prejem.  

 

Z zaključitvijo prejema se pri gradivu za izposojo izračuna datum, do katerega 

mora naročnik vrniti gradivo, da ga lahko še pravočasno vrnemo dobavitelju. 

Podatek se izpiše v urejevalniku pri seznamu atributov pri "Vrniti do", izračuna 

pa se na osnovi:  

 roka vrnitve, ki ga je določil dobavitelj in smo ga vpisali pri vnosu 

podatkov o prejemu pri "Vrniti dobavitelju do"  

 podatka, ki smo ga vpisali pri podrobnejših podatkih o partnerju v vlogi 

dobavitelja v MI pri "Časovna rezerva (dni) (MI)"  

 

Pogoj 

Postopek 
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Opozorilo: 

Če izposojamo gradivo domače knjižnice, je datum, ki ga vpišemo pri "Vrniti 

dobavitelju do", datum, do katerega moramo gradivo vrniti v skladišče. Datum 

vrnitve gradiva v skladišče je tudi datum, do katerega mora naročnik vrniti 

gradivo.  

 

Gradivo domače knjižnice ostane tudi po zaključitvi prejema še naprej 

rezervirano (razen če ne zaključujemo prejema za gradivo, ki ga bomo 

naročniku prodali, in če smo ob evidentiranju prejema zbrisali rezervacijo; gl. 

pogl 4.2.2).  

 

Zahtevek za MI 

 v obdelavi 
 

Naročilo 

 zaključeno 
 

Prejeto/dobavljeno gradivo 

 prejem – zaključeno 
 

Gradivo 

 zaključen prejem 

 

Prejem lahko zaključimo tudi tako, da v razredu Gradivo najprej poiščemo in 

izberemo gradivo. Nato v seznamu objektov, ki so povezani z izbranim 

gradivom, izberemo objekt iz razreda Prejeto/dobavljeno gradivo in zatem še 

metodo Objekt / Zaključi prejem. 

 

Pripravimo dobavnico (gl. pogl. 5.1).  

 

Kako naprej ... 

  

Status po zaključitvi 

prejema  

Možnosti ... 
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4.8 ZAKLJUČITEV PREJEMA IN PRIPRAVA DOBAVNICE 

Zaključitev prejema lahko združimo s pripravo dobavnice, ki jo bomo 

naročniku izročili skupaj z gradivom. Za izvedbo postopka lahko izberemo 

posamezni prejem ali več prejemov hkrati. 

 

Pri gradivu za izposojo je določen datum, do katerega moramo gradivo vrniti 

dobavitelju ali v skladišče.  

Če je dobavitelj gradiva za izposojo domača knjižnica, in je pri "Vrsta storitve" 

vnesena vrednost izposoja, mora biti vnesena tudi identifikacijska številka 

izvoda, ki ga nameravamo izposoditi naročniku (identifikacijska številka 

izvoda mora biti vnesena tudi v primeru, če je vrsta storitve nakup in če ob 

evidentiranju prejema gradiva nismo zbrisali rezervacije gradiva). Ta izvod  

gradiva mora biti rezerviran za naročnika, ali mu je bil dodeljen, potem ko smo 

zanj rezervirali neprosto gradivo, ali mora biti prost za izposojo. 

V knjižnicah z oddelki je lahko evidentirana medoddelčna izposoja gradiva, 

vendar mora biti v oddelku za MI gradivo rezervirano za medknjižnično 

izposojo (v seznamu rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično 

izposojo ima to gradivo status o – rezerviran prost izvod ali w – čaka na polici 

(rezervacija)) ali pa prosto za izposojo. 

 

1. V razredu Prejeto/dobavljeno gradivo poiščemo in izberemo podatke o 

evidentiranih prejemih. Na delovnem področju lahko izberemo več 

prejemov hkrati. 

2. Izberemo metodo Objekt / Zaključi prejem in pripravi dobavnico. 

Odpre se urejevalnik Dobavnica.  

3. Vnesemo podatke za dobavnico (gl. pogl. 5.1.1 in pogl. 5.1.3). 

4. Shranimo podatke.  

Če naša knjižnica ponuja storitev medknjižnične izposoje preko 

COBISS/OPAC-a in če smo prejeli COBISS/OPAC-naročilo, na katerem je 

član navedel, da želi prejeti SMS-obvestilo o prispelem gradivu, se po kliku 

na gumb V redu odpre okno Vnos elektronskega obvestila.  

5. Preverimo podatke za SMS-obvestilo. 

Pri "Št. mobilnega telefona" se izpiše številka naročnikovega mobilnega 

telefona, na katero bo SMS-obvestilo poslano. Podatka ne moremo 

spremeniti. 

Ob gumbu Vsebina SMS-obvestila je prikazan del besedila, ki ga bomo 

poslali članu. Če kliknemo nanj, se odpre okno, v katerem je prikazano 

celotno besedilo. Vsebino lahko spremenimo. Besedilo ne sme biti daljše 

od 154 znakov, sicer SMS-obvestilo ne bo odposlano. 

6. S klikom na gumb V redu pošljemo SMS-obvestilo. 

Postopek 

Pogoj 



COBISS3/Medknjižnična izposoja COBISS 

 

4.8-2 © IZUM, oktober 2013 

 

Po kliku na gumb V redu se izpiše sporočilo o odposlanem SMS-obvestilu. 

Sporočilo se nanaša na vse tiste enote gradiva iz dobavnice, ki jih je član 

naročil preko COBISS/OPAC-a in v naročilu navedel, da o njih želi  prejeti 

SMS-obvestilo.  Prav tako se med podatki o zahtevku za MI pri "Opomba 

iz zahtevka" zabeleži informacija, da je bilo naročniku poslano SMS-

obvestilo o prispelem gradivu. 

 

Opozorilo: 

Zaključimo lahko več prejemov in pripravimo več dobavnic hkrati. Poiščemo in 

izberemo podatke o prejetem gradivu (več objektov) ter izberemo metodo 

Objekt / Zaključi prejem in pripravi dobavnico. Z izbiro metode se za vsak 

izbran objekt iz razreda Prejeto/dobavljeno gradivo kreira posebna dobavnica, 

ne glede na to, da bomo posameznemu naročniku na enak način dobavili več 

enot gradiva. 

Če za izvedbo postopka izberemo več prejemov hkrati, se šele po shranjevanju 

podatkov o zadnji pripravljeni dobavnici odpre okno Vnos elektronskega 

obvestila. V njem pripravimo skupno SMS-obvestilo o prispelem gradivu za vse 

tiste enote gradiva iz pripravljenih dobavnic, ki jih je član naročil preko 

COBISS/OPAC-a in v naročilu navedel, da zanje želi prejeti SMS-obvestilo.  

 

Opozorilo: 

Če se po kliku na gumb V redu pojavi napaka pri pošiljanju SMS-obvestila 

(npr. zaradi nepravilne številke mobilnega telefona, praznega računa, 

tehničnih težav na strani mobilnega operaterja ipd.), se izpiše opozorilo "SMS-

obvestilo ni bilo poslano. Želite naročnika obvestiti po pošti ali e-pošti?".  

Če kliknemo gumb Da, se odpre okno Poslano obvestilo, kjer so že določeni vsi 

elementi obvestila. Po potrebi spremenimo vrednost pri "Način pošiljanja", ki 

določa način pošiljanja obvestila naročniku. Obvestilo shranimo, nato pa 

pripravljeno obvestilo pošljemo naročniku z metodo Objekt / Izstavi in pošlji. 

Ob pripravi obvestila se zabeleži informacija o tem, da smo naročnika obvestili 

o prispelem gradivu (pri "Naročnik obveščen" se vpiše vrednost Da). Če 

nameravamo naročnika obvestiti po telefonu, obvestila ne shranimo (v oknu  

Poslano obvestilo kliknemo gumb Prekliči). 

Če kliknemo gumb Ne, se okno Poslano obvestilo ne odpre, prav tako se ne 

zabeleži informacija o tem, da smo naročnika obvestili o prispelem gradivu (pri 

"Naročnik obveščen" se vpiše vrednost Ne). Kljub temu pa moramo naročnika 

obvestiti o tem, da ga v knjižnici čaka gradivo.  

 

Z zaključitvijo prejema se izračuna datum, do katerega mora naročnik vrniti 

gradivo, da ga lahko še pravočasno vrnemo dobavitelju (gl. pogl. 4.7).  

Gradivo domače knjižnice ostane tudi po zaključitvi prejema in končani 

pripravi dobavnice še naprej rezervirano (razen če ne zaključujemo prejema in 

pripravljamo dobavnice za gradivo, ki ga bomo naročniku prodali, in če smo ob 

evidentiranju prejema zbrisali rezervacijo; gl. pogl 4.2.2). 
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5 DOBAVA GRADIVA NAROČNIKU 

V poglavju je opisan postopek dobave gradiva naročniku. Naročniku lahko 

dobavimo gradivo, ki ga mora vrniti, ali predamo kopije, ki jih ni treba vračati. 

Po zaključitvi prejema najprej pripravimo dobavnico, ki jo naročnik prejme 

skupaj z gradivom. Če posameznemu naročniku dobavljamo več enot naenkrat, 

lahko pripravimo eno dobavnico s podatki o vseh teh enotah ali pa za vsako 

enoto posebej pripravimo novo dobavnico. 

Naročniku lahko pošljemo obvestilo, v katerem ga obvestimo o prispelem 

gradivu. Dobavo gradiva naročniku evidentiramo z izstavitvijo dobavnice. 

Natisnemo lahko tudi nalepko z naslovom naročnika. 

Tudi po izstavitvi dobavnice še lahko določimo znesek, ki ga bomo naročniku 

zaračunali za opravljeno storitev. Opisana sta tudi postopka, ki omogočata 

brisanje pripravljene dobavnice in storniranje dobavnice, potem ko smo 

gradivo že dobavili naročniku, ter postopek, s katerim zaključimo obdelavo 

naročnikovega zahtevka za MI, če smo mu dobavili kopije gradiva.  

Na koncu poglavja so opisani še postopki, s katerimi lahko: 

 pripravimo obvestilo za dobavitelja, v katerem ga prosimo za 

podaljšanje roka izposoje  

 spremenimo datum, do katerega mora naročnik gradivo vrniti, ali 

datum, do katerega moramo gradivo vrniti dobavitelju  

 zavrnemo naročnikovo prošnjo za podaljšanje roka izposoje, ki smo jo 

prejeli preko COBISS/OPAC-a 

 pripravimo obvestila za naročnike, ki imajo izposojeno gradivo, za 

katero je rok izposoje že potekel 

 evidentiramo terjatev do člana za opravljeno storitev medknjižnične 

izposoje 

 

Podpoglavja: 

 Priprava dobavnice  

 Priprava obvestila o prispelem gradivu  

 Izstavitev in pošiljanje dobavnice  

 Brisanje dobavnice  

 Storno izstavljene dobavnice  
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 Določitev zneska za plačilo opravljene storitve po izstavitvi dobavnice  

 Zaključitev dobave kopij  

 Priprava prošnje za podaljšanje roka izposoje  

 Sprememba datuma vrnitve gradiva  

 Zavrnitev prošnje za podaljšanje roka izposoje  

 Priprava obvestila o poteku roka izposoje   

 Evidentiranje terjatev do člana 
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plačilo" pa je prikazan dejanski znesek – vsota zneska in posrednih stroškov ter 

dodatnega zneska in dodatnih posrednih stroškov. 

Gradivo domače knjižnice ostane tudi po pripravi dobavnice še naprej 

rezervirano (razen če pripravljamo dobavnice za gradivo, ki ga bomo naročniku 

prodali, in če smo ob evidentiranju prejema zbrisali rezervacijo; gl. pogl 4.2.2). 

 

Zahtevek za MI 

 v obdelavi 
 

Naročilo 

 zaključeno 
  

Prejeto/dobavljeno gradivo 

 dobavnica evidentirana 
 

Dobavnica 

 evidentirano  
 

Gradivo 

 dobavnica evidentirana 

 

Naročnika obvestimo o prejemu gradiva (gl. pogl. 5.2) ali pa dobavnico 

izstavimo in jo skupaj z gradivom pošljemo naročniku po pošti (gl. pogl. 5.3).  

5.1.1 Vnos splošnih podatkov 

Splošne podatke o dobavnici lahko vnašamo in spreminjamo v urejevalniku 

Dobavnica. 

 

Dobavnice še nismo izstavili (dobavnica ima status evidentirano).  

 

1. Ob gumbu Plačnik se izpišejo identifikacijski podatki o plačniku. Dodatne 

podatke o plačniku lahko pogledamo, če kliknemo ikono . Plačnika 

lahko spremenimo (gl. pogl. 5.1.2). 

 

Opozorilo: 

Če je naročnik član, ki bo sam plačal storitev medknjižnične izposoje, je 

vnosno polje ob gumbu Plačnik prazno. Podatka ni treba določati, saj bo 

program sam zagotovil pravilen izpis naslova prejemnika v dobavnici in 

računu. 

 

2. Pri "Jezik obrazca" program ponudi vrednost za jezik besedila v dobavnici, 

kot smo jo določili pri podatkih o partnerju pri "Jezik obrazcev" ali kot smo 

jo vnesli pri podatkih o članu pri "Država". Če je pri "Država" vnesena 

enaka vrednost, kot jo določa parameter za jezik aplikacije v inicializacijski 

datoteki za domačo knjižnico, ali če podatek o državi ni vnesen, program 

Status po pripravi 

dobavnice  

Kako naprej ... 

Pogoj 

Postopek 
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pri "Jezik obrazca" ponudi vrednost, ki jo določa parameter za jezik 

aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico. Če je pri 

"Država" vnesena drugačna vrednost, kot jo določa parameter za jezik 

aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico, program ponudi 

vrednost angleški. Vrednost lahko pri pripravi dobavnice spremenimo. 

 

Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Program preverja vrednost pri "Država" pri tistem naslovu, ki naj se  

upošteva v dobavnici (gl. opozorilo spodaj). Če pri tem naslovu podatek o 

državi ni vnesen, program  ponudi vrednost, ki jo določa parameter za jezik 

aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico. 

 

3. Pri "Način pošiljanja" se izpiše privzeta vrednost za način pošiljanja 

dobavnice na destinacije. Odvisna je od: 

 vrste storitve 

 načina dobave gradiva naročniku, kot smo ga določili pri zahtevku za 

MI 
 

Če je pri gradivu za vrsto storitve izbrana vrednost izposoja, se pri "Način 

pošiljanja" vedno izpiše vrednost pošta. Vrednost lahko spremenimo. 

Če je pri gradivu za vrsto storitve izbrana vrednost nakup, je privzeta 

vrednost pri "Način pošiljanja" odvisna od vrednosti, ki smo jo pri 

zahtevku za MI določili pri "Način dobave". Če smo izbrali vrednost osebni 

dvig, pošta, faks, kurir – lastni ali kurir, se pri "Način pošiljanja" izpiše 

vrednost pošta. Če pa smo izbrali vrednost e-pošta, Ariel ali splet, se izpiše 

vrednost e-pošta. Vrednost lahko spremenimo.  

 

Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Če je način pošiljanja pošta in je naročnik član, se v dobavnici upošteva 

naslov, ki ima pri "Uporaba" izbrano vrednost dobavnica (MI). Če ta 

vrednost ni določena pri nobenem naslovu, se pri pripravi dobavnice 

upošteva naslednji vrstni red: stalni naslov, začasni naslov, naslov v službi, 

naslov skrbnika/p roka, naslov skrbnika/p roka in stalni naslov, začasni 

naslov skrbnika/p roka, naslov v tujini. 

 

Vrednost atributa "Način pošiljanja" določa način pošiljanja dobavnice na 

destinacije. Če je izbrana vrednost pošta, se ob izbiri metod Izstavi in 

pošlji ter Pošlji upošteva logična destinacija "Dobavnica – MI", kar 

pomeni, da se dobavnica pošlje na tiskalnik, definiran pri tej logični 

destinaciji. Če pa je izbrana vrednost e-pošta, se upoštevata logična 

destinacija "Tiskalnik – MI" in izračunana destinacija za pošiljanje po  

e-pošti. Tako se en izvod dobavnice (v formatu pdf) pošlje na e-naslov 

naročnika, drugi izvod (ali več izvodov) pa na tiskalnik ("Tiskalnik – MI"). 

Na e-naslov lahko v priponki pošljemo tudi prilogo (gradivo, shranjeno v 

datoteki). Pri metodi Natisni veljajo običajna pravila. 

Kadar naročniku dobavljamo gradivo, tako da ga zanj shranimo na spletni 

strani, je priporočljivo, da mu dobavnico pošljemo po e-pošti. V tem 

primeru dobavnici ni treba dodajati priponke. Podatke o spletnem naslovu 
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in dostopnosti gradiva na spletu, ki se izpišejo v dobavnici, določimo pri 

"Spletni naslov" pri podatkih o prejetem gradivu (gl. pogl. 4.1.2, točka 6). 

4. Pri "Način dobave" se izpiše privzeta vrednost, ki smo jo določili že pri 

evidentiranju naročnikovega zahtevka pri "Način dobave". Vrednost, ki 

določa način, kako bomo dobavili gradivo naročniku, lahko spremenimo. 

Podatek se izpiše tudi v dobavnici.  

 

Opozorilo: 

Če pripravljamo skupno dobavnico za več enot gradiva, ki jih bomo 

dobavili naročniku, lahko nanjo uvrstimo samo tiste enote, ki jih bomo 

naročniku dobavili na enak način (določimo ga z vrednostjo atributa 

"Način dobave" pri zahtevku za MI). 

 

5. Za vnos kakršne koli opombe o dobavnici kliknemo gumb Opomba. Odpre 

se okno, v katero vpišemo želeno besedilo. Opombo lahko vpišemo kadar 

koli, tudi po zaključku obdelave naročnikovega zahtevka. 

6. Za vnos kakršne koli opombe, ki se izpiše v dobavnici, kliknemo gumb Op. 

v dobavnici. Odpre se okno, v katero vpišemo želeno besedilo. Ker je 

opomba splošna in ni povezana z nobeno enoto gradiva iz dobavnice, se 

izpiše pred podpisnikom na koncu dokumenta.  

5.1.2 Določitev plačnika 

Gl. pogl. 2.1.1. 

 

Opozorilo: 

Če ob pripravi dobavnice spremenimo plačnika, se spremenijo tudi podatki o 

plačniku pri zahtevku za MI. 

 

5.1.3 Sprememba podatkov v dobavnici 

Podatke za dobavnico lahko spreminjamo v razredih Dobavnica in 

Prejeto/dobavljeno gradivo. Podatki o posameznih enotah gradiva so v 

urejevalniku Dobavnica izpisani pri zavihku Gradivo v dobavnici. Za 

posamezne enote, ki jih dobavljamo naročniku, lahko pred izstavitvijo 

dobavnice še: 

 vnesemo ali spremenimo nekatere splošne podatke o prejetem gradivu, 

npr. vpišemo spletni naslov, kjer je shranjeno gradivo, ali opombo o 

gradivu, ki se izpiše v dobavnici (gl. pogl. 4.1.2).  

 določimo znesek za plačilo posameznih enot gradiva, ki jih dobavljamo 

naročniku; znesek se bo izpisal v dobavnici (gl. pogl. 5.1.3.1) 
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 določimo posredne stroške, ki se bodo izpisali v dobavnici (gl. pogl. 

5.1.3.2) 

V dobavnico lahko vključimo tudi nove enote gradiva, ki smo jih prejeli za tega 

naročnika (gl. pogl. 5.1.3.3). 

 

Dobavnice še nismo izstavili (dobavnica ima status evidentirano) in gradiva še 

nismo dobavili naročniku (prejeto gradivo ima status dobavnica evidentirana).  

5.1.3.1 Določitev cene za dobavljeno enoto gradiva pred 

izstavitvijo dobavnice 

Gl. pogl. 2.1.5. 

 

Znesek za plačilo posameznih enot gradiva, ki jih dobavljamo naročniku, lahko 

pred izstavitvijo dobavnice določimo ali spremenimo, če: 

 v urejevalniku Dobavnica v seznamu gradiva v dobavnici označimo 

enoto prejetega gradiva (če seznam ni prikazan, kliknemo zavihek 

Gradivo iz dobavnice) in kliknemo gumb Uredi 

 v razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo; nato v seznamu 

objektov, ki so povezani z izbranim gradivom, izberemo objekt 

Prejeto/dobavljeno gradivo in nato še metodo Objekt / Uredi  

Odpre se urejevalnik Prejeto/dobavljeno gradivo, v katerem kliknemo 

zavihek Cena in znesek določimo ali spremenimo. 

5.1.3.2 Vnos posrednih stroškov 

Druge stroške (npr. poštnino, carino, manipulativne stroške ipd.), ki jih želimo 

uvrstiti v dobavnico, vnašamo v urejevalniku Posredni strošek.  

 

Dobavnice še nismo izstavili (dobavnica ima status evidentirano) oz. gradiva še 

nismo dobavili naročniku (prejeto gradivo ima status dobavnica evidentirana).  

 

1. V urejevalniku Dobavnica kliknemo zavihek Posredni stroški.  

2. Kliknemo gumb Nov objekt. Odpre se urejevalnik Posredni strošek.  

3. Vnesemo podatke o posrednem strošku. 

Pri "Vrsta" izberemo vrsto posrednega stroška, npr. poštnina. Če nobena 

vrednost ne ustreza strošku, ki ga želimo uvrstiti v dobavnico, izberemo 

vrednost drugo in pri "Vrsta (opisno)" vpišemo vrsto stroška, ki ga želimo 

evidentirati.  

Vnesemo še ceno na enoto in po potrebi določimo davčno stopnjo. Ceno na 

enoto lahko vnesemo samo v valuti, v kateri smo določili znesek za 

gradivo, ki je v dobavnici. 

Postopek 

Pogoj 

Možnosti ... 

Pogoj Pogoj 
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Za vnos kakršne koli interne opombe kliknemo gumb Opomba. Odpre se 

okno, v katero vpišemo želeno besedilo.  

4. Kliknemo gumb V redu. 

5.1.3.3 Dodajanje in odstranjevanje podatkov o gradivu 

Dokler dobavnice ne izstavimo, lahko še vedno dodajamo podatke o prejetem 

gradivu ali jih odstranjujemo. Prejeto gradivo dobavimo naročniku prejemniku 

te dobavnice.  

 

Dobavnice še nismo izstavili (dobavnica ima status evidentirano). Zaključili 

smo prejem gradiva za naročnika prejemnika izbrane dobavnice (prejeto 

gradivo, ki ga želimo uvrstiti v dobavnico, ima status prejem – zaključeno). To 

gradivo bo plačal isti plačnik in naročniku ga bomo dobavili na enak način kot 

gradivo, ki je že uvrščeno v dobavnico (določimo ga pri "Način dobave" pri 

pripadajočem zahtevku za MI). Če je pri gradivu, ki ga želimo uvrstiti v 

dobavnico, že določen znesek za plačilo, mora biti v isti valuti kot drugi zneski 

v dobavnici. 

 

1. V razredu Dobavnica poiščemo in izberemo dobavnico. 

2. Izberemo metodo Objekt / Dodaj/odstrani gradivo. 

Odpre se okno Dodajanje/odstranjevanje gradiva v dobavnici z dvojnim 

seznamom. Na levi strani se izpišejo podatki o vsem gradivu, ki ga lahko 

izberemo in uvrstimo v dobavnico, na desni pa podatki o gradivu, ki je že 

uvrščeno v dobavnico. 

Gradivo, ki ga želimo dodati v dobavnico, označimo in pomaknemo iz 

seznama na levi strani v seznam na desni strani s klikom na gumb Dodaj. 

Za prenos vseh enot gradiva iz seznama na levi med izbrane enote na desni 

kliknemo gumb Dodaj vse.  

Gradivo, ki ga želimo odstraniti iz dobavnice, označimo in pomaknemo iz 

seznama na desni strani v seznam na levi strani s klikom na gumb 

Odstrani. Za prenos vseh enot gradiva iz seznama na desni med neizbrane 

enote na levi kliknemo gumb Odstrani vse. 

3. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se urejevalnik Dobavnica, kjer lahko podatke spremenimo (gl. pogl. 

5.1.1 in pogl. 5.1.3). 

4. Shranimo podatke.  

 

Postavke, ki jih odstranimo iz dobavnice, lahko pod določenimi pogoji 

uvrstimo v naslednjo dobavnico, ki jo bomo pripravili za naročnika. 

 

Pogoj 

Postopek 
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Opozorilo: 

Če iz dobavnice odstranimo vse postavke, se pripravljena dobavnica zbriše. 

5.1.4 Elektronska dobava dokumentov 

Programska oprema COBISS3 omogoča tudi elektronsko dobavo dokumentov: 

 knjižnica pošlje naročniku kopije dokumentov v elektronski obliki s 

pomočjo programske opreme Ariel, ki jo uporablja tudi naročnik 

(partner – druga knjižnica) 

 knjižnica pošlje naročniku (član, partner) kopije dokumentov po e-pošti 

kot priponko k dobavnici 

 knjižnica namesti dokument na spletno stran in po e-pošti pošlje 

naročniku (članu, partnerju) dobavnico, v kateri je tudi podatek o  

URL-naslovu  

 

Pogoj za elektronsko dobavo dokumentov je, da pri pripravi dobavnice: 

 pri "Način pošiljanja" izberemo vrednost e-pošta in da ima naročnik  

e-naslov, na katerega mu bomo poslali dobavnico in naročeno gradivo 

 pri "Način dobave" izberemo vrednost Ariel, e-pošta ali splet  

 

Če smo za način dobave gradiva naročniku izbrali vrednost Ariel, mora biti 

med podrobnejšimi podatki pri partnerju v vlogi naročnika gradiva, pri "IP-št. 

(MI)" vpisana IP-številka njegovega računalnika.  

Če smo za način dobave gradiva naročniku izbrali vrednost e-pošta, mora biti 

gradivo shranjeno v datoteki v enem od naslednjih formatov: pdf, ps, jpg, jpeg, 

gif, tiff. Postopek dodajanja priloge k dokumentu, ki ga pošiljamo po e-pošti, je 

opisan v priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5.6.  

Če smo za način dobave gradiva naročniku izbrali vrednost splet, k dobavnici 

ni treba dodajati priponke. V tem primeru ne smemo pozabiti, da je treba v 

urejevalniku Prejeto/dobavljeno gradivo pri "Spletni naslov" vnesti  

URL-naslov, na katerem bo gradivo dostopno, in pri "Op. v dobavnici" podatek 

o tem, kako dolgo bo gradivo na tem naslovu dostopno. 
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5.3 IZSTAVITEV IN POŠILJANJE DOBAVNICE 

Izstavimo lahko posamezno dobavnico ali več dobavnic hkrati. Z izstavitvijo 

evidentiramo datum dobave gradiva, dobavnico pa izpišemo na tiskalnik 

(običajno v dveh izvodih) ali pošljemo na e-naslov naročnika. Tudi pri 

pošiljanju dobavnice naročniku po e-pošti natisnemo en izvod dobavnice še na 

tiskalnik. Ta je za interne namene, najpogosteje za računovodstvo. 

Če je naročnik, ki mu dobavljamo gradivo, naš partner, lahko pred izstavitvijo 

dobavnice še spremenimo privzeti naslov za pošiljanje (gl. pogl. 5.3.1).  

Dobavnico izstavimo v razredu Dobavnica.  

 

Dobavnica ima status evidentirano.  

 

1. V razredu Dobavnica poiščemo in izberemo dobavnico. Na delovnem 

področju lahko izberemo več dobavnic hkrati. 

2. Izberemo metodo Objekt / Izstavi in pošlji. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo 

dobavnico na že določene ali spremenjene destinacije (postopek je opisan v 

priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5). 

 

V bazi podatkov se kot datum izstavitve dobavnice in dobave gradiva 

naročniku evidentira tekoči datum in status dobavnice se spremeni. Podatka sta 

vidna v brskalniku v delu okna s seznamom atributov pri "Dobavljeno" in 

"Status". 

Če je v dobavnico uvrščeno gradivo domače knjižnice, ki ga bomo naročniku 

izposodili, se z izstavitvijo dobavnice zbriše rezervacija tega gradiva in se 

evidentira medknjižnična izposoja: 

 gradivo se zbriše iz seznama rezerviranega gradiva domače knjižnice 

za medknjižnično izposojo (če je bilo gradivo pripravljeno za prevzem, 

se zbriše tudi iz seznama prispelega rezerviranega gradiva domače 

knjižnice za medknjižnično izposojo) in se uvrsti v seznam 

izposojenega gradiva domače knjižnice po medknjižnični izposoji 

(seznam lahko pogledamo, če najprej izberemo domačo knjižnico in 

nato metodo Objekt / Prikaži seznam izposojenega gradiva (MI))  

 če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, se gradivo zbriše 

tudi iz evidence gradiva pri članu, pri katerem so evidentirane 

rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo in evidentira se izposoja 

tega gradiva pri članu s številko 9999999 Medknjižnična izposoja  

 če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, se v seznamu 

evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku spremenijo 

podatki o gradivu – gradivo ni več rezervirano za medknjižnično 

izposojo, ampak je izposojeno po medknjižnični izposoji (status 

gradiva je m – izposojeno po MI). 

Pogoj 

Postopek 
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Z izstavitvijo dobavnice za gradivo, ki ga bomo naročniku izposodili, se pri 

objektih, ki so z dobavnico povezani (zahtevek za MI, naročilo itd.), povezave 

z bibliografskim zapisom iz lokalne baze podatkov in s poljem 996/997 

ohranijo. 

Pri gradivu domače knjižnice, ki ga bomo naročniku prodali, se z izstavitvijo 

dobavnice zbriše rezervacija tega gradiva (če je nismo zbrisali že ob 

evidentiranju prejema) in gradivo postane spet prosto za izposojo oz. se v 

primeru nadaljnjih rezervacij dodeli novemu članu ali naročniku v 

medknjižnični izposoji (gl. pogl. 2.5.1.1): 

 gradivo se zbriše iz seznama rezerviranega gradiva domače knjižnice 

za medknjižnično izposojo (če je bilo gradivo pripravljeno za prevzem, 

se zbriše tudi iz seznama prispelega rezerviranega gradiva domače 

knjižnice za medknjižnično izposojo)  

 če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, se gradivo zbriše 

tudi iz evidence gradiva pri članu, pri katerem so evidentirane 

rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo 

 če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, se gradivo zbriše iz 

seznama evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku 

Hkrati z izstavitvijo dobavnice za gradivo, ki ga bomo naročniku prodali, se pri 

objektih, ki so z dobavnico povezani (zahtevek za MI, naročilo itd.) zbrišejo 

povezave z bibliografskim zapisom iz lokalne baze podatkov in s poljem 

996/997. 

Dobavnico lahko izstavimo samo enkrat. Po izstavitvi pa lahko: 

 določimo dodatni znesek za plačilo opravljene storitve (gl. pogl. 5.6) 

 dobavnico storniramo (gl. pogl. 5.5) 

 zaključimo postopek dobave kopij dokumentov (gl. pogl. 5.7) 

 pripravimo prošnjo za podaljšanje roka izposoje (gl. pogl. 5.8) 

 spremenimo pričakovani datum vračila gradiva (gl. pogl. 5.9) 

 zavrnemo prošnjo za podaljšanje roka izposoje, ki jo je naročnik 

posredoval preko COBISS/OPAC-a  (gl. pogl. 5.10) 

 pripravimo obvestilo o poteku roka izposoje (gl. pogl. 5.11) 

 pripravimo račun (gl. pogl. 7.2) 

 

Zahtevek za MI 

 v obdelavi 
 

Naročilo 

 zaključeno 
  

Prejeto/dobavljeno gradivo 

 izposojeno, kadar je vrsta storitve izposoja 

 dobava kopij, kadar je vrsta storitve nakup 
 

Status po izstavitvi 

dobavnice  
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Dobavnica 

 izstavljeno 
 

Gradivo 

 izposojeno, kadar je vrsta storitve izposoja 

 dobava kopij, kadar je vrsta storitve nakup 

 

Evidentiramo vračilo gradiva (gl. pogl. 6.1) ali zaključimo dobavo kopij (gl. 

pogl. 5.7). 

5.3.1 Sprememba naslova za pošiljanje  

Preden dobavnico natisnemo ali pošljemo po e-pošti ali preden natisnemo 

nalepko za gradivo, ki ga bomo poslali naročniku po pošti, lahko spremenimo 

privzeti naslov za pošiljanje, ki se določi ob evidentiranju zahtevka za MI s 

podatki, ki identificirajo naročnika (sedež partnerja, naslov kontaktnega 

oddelka ali naslov kontaktne osebe). 

 

Naročnik, za katerega smo pripravili dobavnico, je partner. 

 

1. V razredu Dobavnica poiščemo in izberemo dobavnico.  

2. Izberemo metodo Objekt / Spremeni naslov za pošiljanje. 

Odpre se okno Naslovi partnerja, v katerem so za izbranega partnerja v 

vlogi naročnika gradiva prikazani identifikacijski podatki o partnerju ter o 

kontaktnih osebah in oddelkih, za katere smo določili, da se njihov naslov 

upošteva in izpisuje v izpisih v MI. 

3. Izberemo nov naslov za pošiljanje.  

4. Kliknemo gumb V redu.  

 

Opozorilo: 

Sprememba naslova za pošiljanje povzroči tudi spremembo podatkov, ki 

identificirajo naročnika pri izbrani dobavnici in z njo povezanih objektih. 

5.3.2 Izpis nalepke z naslovom naročnika 

Za gradivo, ki ga bomo poslali naročniku po pošti, lahko izpišemo nalepko z 

njegovim naslovom. Izpišemo lahko nalepko za enega ali več naročnikov 

hkrati. 

 

1. V razredu Dobavnica poiščemo in izberemo dobavnico. Na delovnem 

področju lahko izberemo več dobavnic hkrati. 

2. Izberemo metodo Objekt / Natisni nalepko z naslovom naročnika. 

Postopek 

Kako naprej ... 

Postopek 

  

Pogoj 
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Na nalepki se izpišejo podatki, ki identificirajo naročnika. Če je naročnik naš 

partner, se izpišejo: 

 ime in dodatno ime partnerja ter naslov sedeža  

 ime in dodatno ime partnerja, ime kontaktnega oddelka ali priimek in 

ime kontaktne osebe, ter naslov kontaktnega oddelka ali naslov 

kontaktne osebe 

 

Opozorilo: 

Če je naročnik naš partner, lahko pred tiskanjem spremenimo naslov, ki bo 

izpisan na nalepki (gl. pogl. 5.3.1).  

 

Če je naročnik naš član, se na nalepki izpišejo njegovo ime in priimek ter 

naslov (isti kot v dobavnici). 

 

Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Če je naročnik naš član, se na nalepki izpiše isti naslov kot v dobavnici, tudi če 

je pri katerem drugem poštnem naslovu člana pri "Uporaba" izbrana vrednost 

nalepka z naslovom. 

 

Nalepko z naslovom naročnika lahko izpišemo tudi tako, da v razredu Gradivo 

poiščemo in izberemo gradivo in zatem izberemo še metodo Objekt / Natisni 

nalepko z naslovom naročnika. Če knjižnica uporablja segment 

COBISS3/Izposoja in je naročnik naš član, se na nalepki izpiše tisti poštni 

naslov, pri katerem je pri "Uporaba" določena vrednost nalepka z naslovom. Če 

ta vrednost ni določena pri nobenem naslovu, se na nalepki izpišejo podatki po 

naslednjem vrstnem redu: stalni naslov, začasni naslov, naslov v službi, naslov 

skrbnika/p roka, naslov skrbnika/p roka in stalni naslov, začasni naslov 

skrbnika/p roka, naslov v tujini. 

Lahko pa jo izpišemo tudi tako, da v razredu Poslano obvestilo poiščemo in 

izberemo obvestilo za naročnika in nato izberemo še metodo Objekt / Natisni 

nalepko z naslovom prejemnika. Če knjižnica uporablja segment 

COBISS3/Izposoja  in je naročnik naš član, se na nalepki izpiše isti poštni 

naslov kot v obvestilu, tudi če je pri katerem drugem naslovu člana pri 

"Uporaba" določena vrednost nalepka z naslovom. 

Izpišemo lahko eno nalepko za enega partnerja ali člana ali več nalepk za več 

partnerjev ali članov hkrati. Partnerja najprej poiščemo in izberemo v razredu 

Partner. Nato izberemo metodo Objekt / Natisni nalepko z naslovom 

sedeža. Člana najprej poiščemo in izberemo v razredu Član. Zatem izberemo 

metodo Objekt / Natisni nalepko z naslovom člana. Če knjižnica uporablja 

segment COBISS3/Izposoja in je naročnik naš član, se na nalepki izpiše tisti 

poštni naslov, pri katerem je pri "Uporaba" določena vrednost nalepka z 

naslovom. Če ta vrednost ni določena pri nobenem naslovu, se na nalepki izpiše 

naslov po naslednjem vrstnem redu: stalni naslov, začasni naslov, naslov v 

službi, naslov skrbnika/p roka, naslov skrbnika/p roka in stalni naslov, začasni 

naslov skrbnika/p roka, naslov v tujini. 

Možnosti ... 
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5.3.3 Pregled izposojenega gradiva domače 

knjižnice 

Pogledamo lahko vse gradivo domače knjižnice, ki je trenutno medknjižnično 

izposojeno.   

 

3. Poiščemo in izberemo objekt Domača knjižnica.  

4. Izberemo metodo Objekt / Prikaži seznam izposojenega gradiva (MI).   

Odpre se okno Seznam izposojenega gradiva za medknjižnično 

izposojo.  

V seznamu so zahtevki za MI, pri katerih je izposojeno gradivo domače 

knjižnice, razvrščeni padajoče po številki. Pri vsakem zahtevku za MI se 

izpišejo še njegov status, podatki o naročniku in gradivu, ki smo mu ga 

izposodili: COBISS.SI-ID zapisa, inventarna številka in signatura, status v 

izposoji, datum, do katerega mora naročnik vrniti gradivo, ter nekateri 

bibliografski podatki o gradivu. V knjižnicah z oddelki se izpiše tudi 

številka matičnega oddelka gradiva.  

Seznam lahko uredimo: podatke razvrstimo po različnih kriterijih, 

zamenjamo vrstni red stolpcev ali spremenimo širino stolpca.  

Podatke razvrstimo tako, da kliknemo ime stolpca. Glede na to, ali so 

podatki besedni ali številčni, se razvrstijo naraščajoče ali padajoče po 

abecedi ali po številkah.  

Vrstni red stolpcev zamenjamo tako, da s kazalcem miške pokažemo na 

ime stolpca, pritisnemo levi gumb na miški in stolpec povlečemo levo ali 

desno. 

Širino stolpca spremenimo tako, da s kazalcem miške pokažemo na enega 

od robov stolpca, pritisnemo levi gumb na miški in rob povlečemo levo ali 

desno.  

Okno s prikazanimi podatki lahko povečamo ali pomanjšamo, če s 

kazalcem miške pokažemo na enega od robov ali vogalov okna, pritisnemo 

levi gumb miške in povlečemo v želeno smer. Ko okno zapremo, se 

spremenjena velikost shrani. V tako spremenjenem oknu se prikaže tudi  

seznam rezerviranega gradiva (gl. pogl. 2.3.5) in seznam prispelega 

rezerviranega gradiva (gl. pogl. 2.3.6). 

5. Če želimo izbrati določen zahtevek za MI, ga v seznamu označimo in 

kliknemo gumb Izberi. V seznamu lahko izberemo več zahtevkov za MI 

hkrati. 

 

Nasvet: 

Posamezni zahtevek za MI najhitreje izberemo iz seznama in prenesemo na 

delovno področje tako, da ga dvakrat kliknemo. 

Kadar v seznamu ime določenega stolpca ni v celoti vidno, kazalec miške 

za nekaj trenutkov zadržimo na imenu stolpca, da se prikaže ime v celoti. 

 

Postopek 
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6. Če ne izberemo nobenega zahtevka za MI, zapustimo okno Seznam 

izposojenega gradiva za medknjižnično izposojo s klikom na gumb 

Zapri. 

 

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja in imamo pooblastilo I – 

dostop do segmenta COBISS3/Izposoja ter pregled in izpis podatkov, lahko 

gradivo, izposojeno po medknjižnični izposoji, poiščemo tudi v razredu 

Neprosto gradivo (v iskalniku Iskanje – Neprosto gradivo pri "Status v 

izposoji" izberemo iz šifranta vrednost m – izposojeno po MI in sprožimo 

iskanje). 

 

Možnosti … 
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5.5 STORNO IZSTAVLJENE DOBAVNICE 

Po dobavi gradiva lahko izstavljeno dobavnico storniramo. To storimo: 

 če naročnik reklamira dobavljeno gradivo ali dobavnico (npr. zaradi 

naslovnih podatkov) 

 če smo naročniku napačno zaračunali opravljeno storitev 

Izstavljeno dobavnico lahko storniramo, dokler še ni zaključena in za 

opravljeno storitev še nismo pripravili računa. Dobavnica je zaključena, ko 

evidentiramo vračilo gradiva naročnika ali ko zaključimo dobavo kopij 

naročniku.  

 

Dobavnica še ni zaključena (dobavnica ima status izstavljeno) in za opravljeno 

storitev še nismo pripravili računa (račun pri dobavnici ima status ni računa).  

 

1. V razredu Dobavnica poiščemo in izberemo dobavnico.  

2. Izberemo metodo Objekt / Storniraj. 

Odpre se urejevalnik Dobavnica. Ob gumbu Opomba se izpišejo 

identifikacijski podatki o stornirani dobavnici. Če kliknemo gumb 

Opomba, lahko pogledamo natančne podatke iz stornirane dobavnice:  

 podatke o naročniku, ki smo mu izstavili dobavnico  

 podatke o posameznih enotah gradiva, ki je bilo uvrščeno v dobavnico, 

kot so 

 identifikacijska številka in kratek bibliografski opis gradiva  

 cena za dobavljeno enoto gradiva iz dobavnice in dodatni znesek za 

dobavljeno enoto gradiva 
 

 posredne stroške iz dobavnice in dodatne posredne stroške  

 znesek za plačilo opravljene storitve iz dobavnice (vsota zneskov za 

dobavljene enote gradiva in posrednih stroškov iz dobavnice) 

 dejanski znesek za plačilo opravljene storitve (znesek za plačilo 

opravljene storitve iz dobavnice plus vsota dodatnih zneskov za 

dobavljene enote gradiva in dodatnih posrednih stroškov) 

3. Kliknemo gumb Razlog za storno. Odpre se okno, v katero vpišemo razlog 

za storniranje dobavnice.  

4. Kliknemo gumb V redu. 

 

Stornirana dobavnica se shrani v bazo podatkov. 

S storniranjem dobavnice se dodatni zneski za dobavljene enote gradiva iz 

dobavnice in dodatni posredni stroški zbrišejo. Hkrati s storniranjem dobavnice 

se podatki o prejetem gradivu odklenejo, naročilo pa ponovno dobi status 

izstavljeno. To nam omogoča, da gradivo pri dobavitelju še vedno lahko 

Pogoj  

Postopek 
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reklamiramo. Lahko pa ponovno samo zaključimo prejem in za naročnika 

pripravimo novo dobavnico.  

S storniranjem dobavnice se spremenijo vrednosti na števcih gradiva pri 

naročniku: število enot, ki jih še nismo dobavili naročniku, se poveča, skupno 

število vseh njegovih zahtevkov za MI pa ostane nespremenjeno. Če je bilo v 

dobavnico, ki smo jo stornirali, uvrščeno gradivo za izposojo, se pri naročniku 

zmanjša tudi število izposojenih enot. 

Pri gradivu domače knjižnice se s storniranjem dobavnice spremeni njegov 

status v izposoji – gradivo ni več izposojeno, ampak rezervirano. Gradivo se 

zbriše iz seznama izposojenega gradiva domače knjižnice za medknjižnično 

izposojo in se uvrsti v seznam rezerviranega gradiva domače knjižnice za 

medknjižnično izposojo in v seznam prispelega rezerviranega gradiva domače 

knjižnice za medknjižnično izposojo. Seznama lahko pogledamo, če najprej 

izberemo domačo knjižnico in nato metodo Objekt / Prikaži seznam 

rezerviranega gradiva (MI) ali metodo Objekt / Prikaži seznam prispelega 

rezerviranega gradiva (MI). Če knjižnica uporablja segment 

COBISS2/Izposoja, se evidentira vračilo gradiva pri članu s številko 9999999 

Medknjižnična izposoja in ponovno se evidentira rezervacija v evidenci gradiva 

pri članu, pri katerem so evidentirane rezervacije gradiva za medknjižnično 

izposojo (gradivo dobi status W). V knjižnicah, ki uporabljajo segment 

COBISS3/Izposoja, se v seznamu evidentiranega gradiva domače knjižnice pri 

naročniku spremenijo podatki o gradivu – gradivo ni več medknjižnično 

izposojeno, ampak je rezervirano za medknjižnično izposojo (njegov status v 

izposoji je w – čaka na polici (rezervacija)). 

 

Opozorilo: 

Če storniramo dobavnico, ki vključuje gradivo, za katero je naročnik že prejel 

SMS-obvestilo, se ob pripravi nove dobavnice za to isto gradivo SMS-obvestilo 

več ne pošlje. 

Pri gradivu domače knjižnice se s storniranjem dobavnice v segmentu 

COBISS2/Izposoja morebitne rezervacije tega gradiva ne preverjajo! 

 

Zahtevek za MI 

 v obdelavi 
 

Naročilo 

 izstavljeno 
  

Prejeto/dobavljeno gradivo 

 prejem – evidentirano  
 

Dobavnica 

 stornirano 
 

Gradivo 

 evidentiran prejem 

 

Status po storniranju 

dobavnice  
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Zaključimo prejem in pripravimo novo dobavnico (gl. pogl. 4.7, pogl. 4.8 in 

pogl. 5.1). Pripravimo lahko tudi reklamacijo in jo pošljemo dobavitelju (gl. 

pogl. 4.5). 

Kako naprej ... 
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5.6.3 Tiskanje priloge k dobavnici 

Dodatne zneske za gradivo iz dobavnice in dodatne posredne stroške, ki so 

skupaj z zneski v dobavnici osnova za pripravo računa za opravljeno storitev, 

lahko natisnemo. 

 

1. V razredu Dobavnica poiščemo in izberemo dobavnico. 

2. Izberemo metodo Objekt / Natisni (ali Objekt / Pošlji).  

Odpre se okno Izbira definicije izpisa. 

3. Iz seznama definicij izpisov izberemo Priloga k dobavnici.  

4. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo izpis na 

že določene ali spremenjene destinacije (postopek je opisan v priročniku 

Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5). 

 

Za izbrano dobavnico se pripravi izpis "Priloga k dobavnici". Izgled izpisa 

ustreza obliki za izpis internih dokumentov, besedilo pa je lahko v slovenskem 

ali angleškem jeziku – odvisno od vrednosti, ki smo jo določili pri "Jezik 

obrazca" pri podatkih o dobavnici.  

Prilogo k dobavnici lahko natisnemo večkrat. 

Postopek 
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5.9 SPREMEMBA DATUMA VRNITVE GRADIVA  

Potem ko smo gradivo že izposodili naročniku, lahko spremenimo datum, do 

katerega ga mora vrniti. Nov datum vrnitve lahko za izposojeno gradivo 

določimo večkrat, tudi če je gradivu rok izposoje že potekel. 

 

Naročnik še ni vrnil gradiva, ki smo mu ga izposodili (prejeto in dobavljeno 

gradivo ima status izposojeno).  

 

1. V razredu Prejeto/dobavljeno gradivo poiščemo in izberemo podatke o 

gradivu. Izberemo lahko več enot gradiva hkrati, ki so izposojene pri istem 

naročniku.  

2. Izberemo metodo Objekt / Spremeni datum vrnitve.  

Odpre se okno Sprememba datuma vrnitve gradiva. 

3. Spremenimo podatke.  

Pri "Vrniti dobavitelju do" spremenimo datum, do katerega moramo 

gradivo vrniti dobavitelju.  

Pri "Vrniti do" spremenimo datum, do katerega mora naročnik vrniti 

izposojeno gradivo. 

 

Opozorilo: 

S spremembo datuma vrnitve gradiva dobavitelju ("Vrniti dobavitelju do") 

se novi datum, do katerega mora gradivo vrniti naročnik ("Vrniti do"), ne 

spremeni. 

 

Opozorilo: 

Pri gradivu domače knjižnice lahko spremenimo le datum, do katerega 

mora naročnik vrniti gradivo ("Vrniti do"), ki je hkrati tudi datum, do 

katerega moramo gradivo vrniti v skladišče ali na polico. 

 

4. Kliknemo gumb V redu. 

 

Po potrditvi se podatki o spremembi datuma pričakovane vrnitve gradiva (oz. o 

podaljšanju roka izposoje) evidentirajo tudi med dogodki, ki se beležijo pri 

gradivu.  

Pri gradivu domače knjižnice se datum podaljšanja roka izposoje in nov datum 

poteka roka izposoje evidentirata tudi v evidenci gradiva pri članu, pri katerem 

so v segmentu COBISS2/Izposoja evidentirane rezervacije gradiva za 

medknjižnično izposojo (če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja) 

oziroma v seznamu evidentiranega gradiva domače knjižnice  pri naročniku (če 

knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja).  

Pogoj 

Postopek 
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Če želimo spremeniti datum pričakovane vrnitve pri gradivu, ki mu rok 

izposoje še ni potekel, vendar so ga že rezervirali drugi člani, ali pa je bilo 

ponovno rezervirano za medknjižnično izposojo, se po izbiri metode odpre 

okno z vprašanjem: "Gradivo je rezervirano. Ali želite kljub temu podaljšati 

rok izposoje?" Nov datum, do katerega mora naročnik vrniti gradivo, 

evidentiramo, če kliknemo gumb Da. 

Če je gradivu domače knjižnice, ki mu želimo spremeniti datum pričakovane 

vrnitve, že potekel rok izposoje, vendar ga še ni nihče rezerviral, se po izbiri 

metode odpre okno z vprašanjem: "Gradivu je rok izposoje že potekel. Ali ga 

želite kljub temu podaljšati?" Nov datum, do katerega mora naročnik vrniti 

gradivo, evidentiramo, če kliknemo gumb Da. 

 

Opozorilo: 

Gradivu domače, ki mu je že potekel rok izposoje in ki so ga že rezervirali 

drugi člani ali pa je bilo ponovno rezervirano za medknjižnično izposojo, ne 

moremo več določiti novega datuma pričakovane vrnitve. 

 

Podatke, kolikokrat smo v izbranem obdobju spremenili datum pričakovane 

vrnitve izposojenega gradiva oz. kolikokrat smo mu podaljšali rok izposoje, 

lahko pridobimo s pripravo statistike MI-STA-C06: Gradivo s spremenjenim 

datumom vrnitve – po dobaviteljih/vrstah gradiva. V statistiki so prikazani 

zbirni podatki o vseh vrstah izposojenega gradiva iz domače knjižnice in iz 

drugih knjižnic (gl. tudi dodatek E.4.24). 
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5.10 ZAVRNITEV PROŠNJE ZA PODALJŠANJE ROKA 

IZPOSOJE 

Če od naročnika prejmemo prošnjo za podaljšanje roka izposoje, jo lahko 

zavrnemo. Če naša knjižnica članom ne ponuja storitve medknjižnične izposoje 

preko COBISS/OPAC-a ali če je naročnik druga knjižnica, potem v primeru 

zavrnitve prošnje za podaljšanje roka izposoje naročnika o tem samo obvestimo 

(po telefonu, pošti ali e-pošti).   

Če pa naša knjižnica ponuja storitev medknjižnične izposoje preko 

COBISS/OPAC-a, pa je postopek zavrnitve naročnikove prošnje za podaljšanje 

roka izposoje odvisen tudi od načina prejema te prošnje. Če nas član prosi za 

podaljšanje roka izposoje v telefonskem pogovoru, zavrnitve ne evidentiramo, 

saj mu odgovorimo kar ustno. Tudi, kadar nam član pošlje prošnjo za 

podaljšanje roka izposoje po pošti ali e-pošti, zavrnitve ne evidentiramo, 

temveč člana samo obvestimo (po telefonu, pošti, e-pošti). Če pa nam član 

pošlje svojo prošnjo za podaljšanje roka izposoje preko COBISS/OPAC-a, 

zavrnitev njegove prošnje evidentiramo, in na ta način zaključimo obdelavo 

prejetega COBISS/OPAC-obvestila (gl. pogl. 9.1). 

 

Prejeto/dobavljeno gradivo ima status izposojeno. Za gradivo smo prejeli 

COBISS/OPAC-obvestilo – prošnjo za podaljšanje roka izposoje, ki je še nismo 

obdelali (ima status prispelo). 

 

1. V razredu Prejeto/dobavljeno gradivo poiščemo in izberemo podatke o 

gradivu.  

2. Izberemo metodo Objekt / Zavrni prošnjo za podaljšanje roka izposoje. 

 

Gl. pogl. 9.1.2.2. 

 

Naročniku lahko pošljemo obvestilo, v katerem mu sporočimo razloge, zaradi 

katerih smo zavrnili njegovo prošnjo (gl. pogl. 8.1). 

 

Postopek Postopek Postopek 

Pogoj  

Možnosti ... 

Kako naprej ... 
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5.11 PRIPRAVA OBVESTILA O POTEKU ROKA IZPOSOJE 

Za naročnike, pri katerih je rok vrnitve za izposojeno gradivo že potekel, lahko 

pripravimo obvestila in jim jih pošljemo.  

Obvestila o poteku roka izposoje pripravljamo v razredu Prejeto/dobavljeno 

gradivo (gl. tudi pogl. 8.1). 

 

1. Označimo razred Prejeto/dobavljeno gradivo. 

2. Izberemo metodo Razred / Pripravi obvestilo o poteku roka izposoje. 

Odpre se okno Priprava obvestila o poteku roka izposoje. 

3. Pri "Do datuma" določimo datum, do katerega bomo preverjali rok vrnitve 

za izposojeno gradivo. Program ponudi tekoči datum. 

 

Primer:  

Če pri "Do datuma" vpišemo npr. 15.04.2013, se bodo po potrditvi metode 

pripravila obvestila za vse naročnike, ki jim je rok vrnitve za izposojeno 

gradivo potekel 15. aprila 2013 ali pred tem dnem. 

 

4. Izberemo gradivo, ki naj se upošteva pri pripravi obvestil. 

Za pripravo obvestil o gradivu domače knjižnice označimo potrditveno 

polje "gradivo domače knjižnice". Za pripravo obvestil o gradivu, ki smo 

ga naročili pri dobaviteljih, označimo potrditveno polje "gradivo drugih 

knjižnic". 

5. Izberemo naročnike, za katere se bodo pripravila obvestila.  

Če želimo pripraviti obvestila samo za partnerje, ki izpolnjujejo pogoje za 

pripravo obvestila, označimo potrditveno polje "Naročnik – partner".  

Če želimo pripraviti obvestila samo za člane, ki izpolnjujejo pogoje za 

pripravo obvestila, označimo potrditveno polje "Naročnik – član."  

Če želimo pripraviti obvestila za vse naročnike, ki izpolnjujejo pogoje za 

pripravo obvestila, označimo obe potrditveni polji. 

6. Kliknemo gumb V redu. 

Če izberemo obe vrsti naročnikov (partnerje in člane), se po kliku na gumb 

V redu za vsakega naročnika z eno enoto (ali več enotami) izposojenega 

gradiva (ki mu je potekel rok izposoje do določenega datuma) kreira 

obvestilo tipa obvestilo o poteku roka izposoje. Objekt s statusom 

evidentirano se shrani v seznam vseh pripravljenih obvestil za 

posameznega naročnika.  

Če izberemo posamezno vrsto naročnikov, se po kliku na gumb V redu 

odpre se iskalnik za izbrani razred (Partner ali Član). 

7. Poiščemo naročnika ali naročnike, za katere želimo pripraviti obvestilo in 

kliknemo gumb Izberi. 

Postopek 
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Če izbrani naročniki izpolnjujejo pogoje za pripravo obvestila, se po kliku 

na gumb Izberi za njih kreirajo obvestila tipa obvestilo o poteku roka 

izposoje.  

Če v iskalniku ne izberemo nobenega naročnika, se po kliku na gumb 

Zapri izpiše vprašanje: "Ali želite pripraviti obvestila za vse partnerje 

(člane) z izposojenim gradivom, ki mu je rok izposoje potekel?". 

8. Če kliknemo gumb Ne, se obvestila ne kreirajo.  

9. Če kliknemo gumb Da, se za vsakega naročnika izbrane vrste z eno enoto 

(ali več enotami) izposojenega gradiva (ki mu je potekel rok izposoje do 

določenega datuma) kreira obvestilo tipa obvestilo o poteku roka izposoje. 

Objekt s statusom evidentirano se shrani v seznam vseh pripravljenih 

obvestil za posameznega naročnika.  

Vsa novokreirana obvestila o poteku roka izposoje se po izvedbi metode 

naložijo na delovno področje. 

 

Pripravljena obvestila o poteku roka izposoje izstavimo in pošljemo 

naročnikom (gl. pogl. 8.4). 

Pri pošiljanju se za izbrano obvestilo pripravi izpis "Obvestilo o poteku roka 

izposoje". Njegov izgled ustreza obliki, primerni za pošiljanje po e-pošti ali po 

pošti – odvisno od vrednosti pri "Način pošiljanja" (gl. pogl. 5.11.1).  

5.11.1 Način pošiljanja in jezik besedila v 

obvestilu o poteku roka izposoje 

 

Način, kako bomo naročnikom poslali obvestilo o poteku roka izposoje, se v 

novokreiranih obvestilih določi programsko – program v pripravljenem 

obvestilu pri "Način pošiljanja" določi vrednost, kot je določena pri podatkih o 

zahtevku za MI pri "Način obveščanja". Če pri tem atributu vrednost ni 

določena, program določi vrednost, ki smo jo določili pri podatkih o partnerju v 

vlogi naročnika za MI pri "Način komuniciranja". Pri članu program ponudi 

vrednost e-pošta, če je med podatki za elektronsko obveščanje o tem članu 

vpisan tudi njegov e-naslov, ali vrednost pošta, če e-naslova nima. Vrednost, ki 

določa način pošiljanja obvestila, lahko spremenimo, preden obvestilo 

izstavimo. 

 

Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Če je način pošiljanja pošta, in je naročnik član, se v obvestilu o poteku roka 

izposoje upošteva naslov, ki ima pri "Uporaba" izbrano vrednost potek roka 

izposoje (I, MI). Če ta vrednost ni določena pri nobenem naslovu, se pri 

pripravi obvestila o poteku roka izposoje upošteva naslednji vrstni red 

podatkov: stalni naslov, začasni naslov, naslov v slu bi, naslov 

skrbnika p roka, naslov skrbnika p roka in stalni naslov, začasni naslov 

skrbnika p roka, naslov v tujini. 

 

Kako naprej ... 
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Jezik besedila je pri novokreiranih obvestilih odvisen od vrednosti, ki smo jo 

določili pri podatkih o partnerju v vlogi naročnika v MI pri "Jezik obrazcev", 

ali kot smo jo vnesli pri podatkih o članu pri "Država". Če je pri "Država" 

vnesena enaka vrednost, kot jo določa parameter za jezik aplikacije v 

inicializacijski datoteki za domačo knjižnico, ali če podatek o državi ni vnesen, 

bo obvestilo v jeziku, ki ga določa parameter za jezik aplikacije v 

inicializacijski datoteki za domačo knjižnico. Če je pri "Država" vnesena 

drugačna vrednost, kot jo določa parameter za jezik aplikacije v inicializacijski 

datoteki za domačo knjižnico, bo obvestilo v angleškem jeziku. Preden izbrano 

obvestilo izstavimo, lahko spremenimo vrednost, ki določa jezik besedila. 

 

Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Program preverja vrednost pri "Dr ava" pri tistem naslovu, ki naj se upošteva 

v obvestilu o poteku roka izposoje (gl. opozorilo zgoraj). Če pri tem naslovu 

podatek o dr avi ni vnesen, program  ponudi vrednost, ki jo določa parameter 

za jezik aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knji nico. 
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5.12 EVIDENTIRANJE TERJATEV DO ČLANA 

Na osnovi izdane dobavnice lahko evidentiramo terjatev do člana za opravljeno 

storitev medknjižnične izposoje. 

 

Knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja. Naročnik je član. Dobavnica 

ima status izstavljeno ali zaključeno. Znesek v dobavnici je višji od 0 evrov. 

 

1. V razredu Dobavnica poiščemo in izberemo dobavnico, na osnovi katere 

bomo članu evidentirali terjatev. 

2. Izberemo metodo Objekt / Evidentiraj terjatev.  

 

Po izbiri metode se znesek z dobavnice prišteje k skupnemu znesku terjatev do 

člana, v evidenco terjatev pa se dodajo vse posamezne postavke z dobavnice in 

priloge k dobavnici: 

 zneski za dobavljene enote gradiva in posredni stroški z dobavnice 

 dodatni zneski za dobavljene enote gradiva in dodatni posredni stroški 

iz priloge k dobavnici 

Hkrati se odpre okno Evidentiranje in poravnava terjatev, v katerem je 

seznam vseh evidentiranih terjatev člana. Terjatve za opravljeno storitev 

medknjižnične izposoje so izpisane na koncu seznama. 

 

Evidentiramo poravnavo terjatev in natisnemo račun (postopek je opisan v 

priročniku COBISS3/Izposoja; gl. pogl. 7.3).  

Pogledamo lahko podrobnejše podatke o evidentiranih terjatvah. Evidentirane 

terjatve lahko tudi zbrišemo, če pa smo poravnavo terjatev evidentirali 

pomotoma  ali z nepravilnim zneskom, lahko poravnavo terjatev storniramo. 

Natisnemo lahko tudi blagajniško prilogo ali seznam blagajniških transakcij 

(postopki so opisani v priročniku COBISS3/Izposoja; gl. pogl. 7.4–7.8). 

Postopek 

Pogoj 

Kako naprej ... 
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6.1 VNOS VRAČILA – GRADIVO VRNE NAROČNIK 

Ko naročnik vrne gradivo, moramo preveriti, ali je nepoškodovano in vrnjeno v 

roku. Nato poiščemo podatke o naročniku (članu ali partnerju) in evidentiramo 

vračilo za posamezno enoto gradiva ali za več enot hkrati. 

Vračilo gradiva evidentiramo v razredu Prejeto/dobavljeno gradivo. 

 

Gradivo ima status izposojeno.  

 

1. V razredu Član ali Partner poiščemo in izberemo naročnika.  

2. Izberemo metodo Objekt / Vpiši vračilo gradiva naročnika (MI).  

Odpre se okno Vračilo gradiva z dvojnim seznamom. Na levi strani se 

izpišejo podatki o gradivu, ki ga lahko izberemo. To je gradivo, ki ga ima 

naročnik izposojenega. 

Podatke o gradivu, pri katerem želimo evidentirati vračilo, označimo v 

seznamu na levi strani in jih prenesemo v seznam na desni strani s klikom 

na gumb Dodaj. Za prenos vseh enot gradiva iz seznama na levi med 

izbrane enote na desni kliknemo gumb Dodaj vse.  

3. Kliknemo gumb V redu. 

 

V bazi podatkov se pri izbranih enotah kot datum vrnitve gradiva vpiše tekoči 

datum. Podatek je viden v brskalniku v delu okna s seznamom atributov pri 

"Naročnik vrnil", ko izberemo prejeto/dobavljeno gradivo. 

Hkrati se gradivo zbriše iz seznama gradiva iz vseh odprtih zahtevkov za MI 

pri naročniku. Spremenijo se tudi vrednosti na števcih gradiva pri naročniku: 

število izposojenih enot se zmanjša, skupno število vseh njegovih zahtevkov za 

MI pa ostane nespremenjeno. 

 

Zahtevek za MI 

 v obdelavi 
 

Naročilo 

 zaključeno 
  

Prejeto/dobavljeno gradivo 

 vrnjeno  
 

Dobavnica 

 zaključeno 
 

Gradivo 

 naročnik vrnil 

 

Pogoj  

Status po vračilu 

gradiva naročnika  

Postopek 
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Vračilo gradiva lahko evidentiramo na več načinov: 

 gradivo poiščemo in izberemo v razredu Prejeto/dobavljeno gradivo 

ali Gradivo 

 gradivo izberemo iz seznama objektov, ki so povezani z izbranim 

zahtevkom za MI, naročilom ali prejetim/dobavljenim gradivom 

 v seznamu objektov, ki so povezani z izbranim naročnikom, odpremo 

mapo Naročnik – gradivo iz odprtih zahtevkov (MI) in iz seznama 

izberemo gradivo 

Zatem izberemo metodo Objekt / Vpiši vračilo gradiva naročnika. 

 

Opozorilo: 

Prva dva načina izberemo, kadar evidentiramo vračilo po posameznih 

enotah in ko ne vemo natančno, kdo od naročnikov vrača gradivo. 

V inicializacijski datoteki knjižnice je možno nastaviti parameter, ki 

omogoča, da se po izbiri metode Vpiši vračilo gradiva naročnika pri 

objektu Prejeto/dobavljeno gradivo ali Gradivo izpiše vprašanje, ki 

zahteva, da potrdimo izbiro metode ("Ali res želite evidentirati vračilo 

gradiva naročnika?"). Če kliknemo gumb Da, se vračilo gradiva evidentira, 

če kliknemo gumb Ne, pa gradivo ostane izposojeno. 

 

Gradivo, ki ga je naročnik vrnil, vrnemo dobavitelju ali v skladišče (gl. pogl. 

6.3). 

6.1.1 Vračilo gradiva, izposojenega iz domače 

knjižnice 

Ob evidentiranju vračila gradiva se pri zahtevku za MI in pri objektih, ki so z 

njim povezani (gradivo, naročilo, prejeto/dobavljeno gradivo), med 

povezavami zbriše povezava do: 

 bibliografskega zapisa iz lokalne baze podatkov   

 polja 996/997 iz lokalne baze podatkov o zalogi 
 

Doslej izposojeno gradivo se zbriše iz seznama izposojenega gradiva domače 

knjižnice po medknjižnični izposoji, medtem ko ostanejo identifikacijski 

podatki o tem gradivu vidni v brskalniku v delu okna s seznamom atributov pri 

zahtevku za MI.  

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, se izposojeno gradivo pri 

naročniku zbriše iz seznama evidentiranega gradiva domače knjižnice in se 

uvrsti v seznam vrnjenega gradiva domače knjižnice. Seznam lahko 

pogledamo, če v seznamu objektov, ki so povezani z naročnikom, odpremo 

mapo Vrnjeno gradivo domače knjižnice.  

 

Kako naprej ... 

Možnosti ... 

  



COBISS COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 

© IZUM, oktober 2013 6.1-3 

 

Opozorilo: 

V mapi Vrnjeno gradivo domače knjižnice so vidne samo enote gradiva, ki jih 

je naročnik nazadnje vrnil v istem dnevu. 

 

Nasvet za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Če v razredu Neprosto gradivo pri iskalnih poljih "Vrnjeno gradivo" in 

"Rezervirano/izposojeno po MI"označimo potrditveno polje Da, lahko 

poiščemo gradivo, ki je bilo nazadnje vrnjeno. Podatki o vrnjenem gradivu 

ostanejo shranjeni, dokler naročnik naslednjič (ne isti dan!) ne vrne drugega 

gradiva.  

 

V knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS2/Izposoja, se v tem segmentu 

evidentira vračilo gradiva pri članu s številko 9999999 Medknjižnična izposoja.  

Pravkar vrnjeno gradivo postane spret prosto za izposojo oz. se v primeru 

nadaljnjih rezervacij dodeli novemu članu ali za medknjižnično izposojo (gl. 

pogl. 2.5.1.1). 

6.1.1.1 Vračilo gradiva, za katerega obstaja seznam 

rezervacij 

Ob evidentiranju vračila gradiva domače knjižnice program preveri tudi 

seznam rezervacij. Če za doslej izposojeno gradivo obstaja seznam rezervacij 

in je na vrhu seznama rezervacija za člana, ki si je gradivo rezerviral v 

izposoji, se po evidentiranju vračila gradivo dodeli temu članu (v evidenci 

gradiva pri tem članu se spremeni status v izposoji iz r – rezervirano neprosto 

gradivo v w – čaka na polici (rezervacija)). Izpiše se tudi sporočilo s podatki o 

tem članu in datum, do katerega lahko prevzame gradivo v knjižnici.  

Če knjižnica ponuja svojim članom storitve e-obveščanja in je član naročen na 

prejemanje obvestil o prispelem rezerviranem gradivu se po zapiranju okna s 

sporočilom odpre novo okno z vprašanjem "Ali želite poslati članu obvestilo o 

prispelem rezerviranem gradivu?". Če smo na vprašanje o pošiljanju obvestila 

odgovorili pritrdilno, se članu pošlje obvestilo po e-pošti ali po telefonu ali na 

oba načina hkrati (odvisno od vrednosti parametra "Obv. o prispelem rez. 

gradivu" pri podatkih o članu). Če pri podatkih o članu  

e-naslov ali številka mobilnega telefona nista vpisana, se izpiše ustrezno 

sporočilo, član pa v tem primeru ne bo prejel obvestila. 

Če za doslej rezervirano prosto gradivo obstaja seznam rezervacij in je na vrhu 

seznama rezervacija za medknjižnično izposojo, se po evidentiranju vračila 

gradiva izpiše sporočilo s podatki o novem naročniku in številka njegovega 

zahtevka za MI, ter datum, do katerega bo gradivo čakalo na prevzem. Hkrati 

se k temu zahtevku za MI dodeli znova prosto gradivo, ki se uvrsti še v seznam 

prispelega rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo. 

Zahtevek za MI, ki mu je odslej dodeljeno prosto gradivo, lahko izberemo iz 

seznama prispelega rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično 

izposojo, in sicer tako, da najprej izberemo razred Prispeli zahtevki/obvestila, 

nato pa med povezavami izberemo mapo Prispelo rezervirano gradivo, ali 
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tako, da najprej izberemo domačo knjižnico in nato metodo Objekt / Prikaži 

seznam prispelega rezerviranega gradiva (MI). 

Ob izbiri se takšen zahtevek za MI na delovnem področju obarva rdeče, dokler 

ima status določen dobavitelj. 

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, se ob vračilu gradiva, ki je 

pogojno dostopno za izposojo, izpiše opozorilo o omejeni dostopnosti. Če je v 

seznamu rezervacij za to gradivo na prvem mestu rezervacija za člana, se lahko 

odločimo, ali bomo doslej rezerviran izvod dodelili temu članu. Če je v 

seznamu rezervacij na prvem mestu rezervacija za medknjižnično izposojo, se 

doslej rezerviran izvod kljub opozorilu o omejeni dostopnosti programsko 

dodeli za medknjižnično izposojo. 

Ob vračilu gradiva, ki mu je bila v času, ko je bilo izposojeno, spremenjena 

stopnja dostopnosti, tako da izposoja ni več možna, se izpiše opozorilo. Če je v 

seznamu rezervacij za to gradivo na prvem mestu rezervacija za člana, se 

rezervacija pri članu programsko zbriše, kadar v knjižnici ni več nobenega 

brezpogojno dostopnega izvoda tega gradiva. Če je v seznamu rezervacij na 

prvem mestu rezervacija za medknjižnično izposojo, ostane gradivo v 

medknjižnični izposoji v vsakem primeru še naprej rezervirano. Obdelavo 

enega ali več zahtevkov za MI, pri katerih je gradivo rezervirano, je treba 

zaključiti, če v knjižnici ni več nobenega izvoda tega gradiva, ki bi ga bilo 

možno izposoditi. 

Gl. tudi pogl. 2.3.2.1. 

6.1.2 Vračilo gradiva, izposojenega iz domače 

knjižnice, v knjižnicah z oddelki 

V knjižnicah z oddelki program pri evidentiranju vračila gradiva preveri 

seznam rezervacij za to gradivo samo v oddelku za MI (tudi če gradivo ne 

pripada oddelku za MI, ampak je vanj medoddelčno izposojeno).  

Ko evidentiramo vračilo gradiva iz drugega oddelka, ostane gradivo 

medoddelčno izposojeno. Če program ugotovi, da v oddelku za MI za doslej 

izposojeno gradivo obstaja seznam rezervacij, izpiše sporočilo s podatki o 

rezervaciji, ki je v seznamu rezervacij na prvem mestu (rezervacija za člana ali 

rezervacija za medknjižnično izposojo).  

Če program ugotovi, da v oddelku za MI gradivo ni rezervirano pri drugih 

članih ali za medknjižnično izposojo in da ne pripada oddelku za MI, ampak je 

vanj medoddelčno izposojeno, izpiše sporočilo: "Doslej rezervirano/izposojeno 

gradivo (IN/CN=<identifikacijska številka izvoda>) je še vedno medoddelčno 

izposojeno v oddelek za MI. Vrnite ga v matični oddelek (oz. evidentirajte 

njegovo vračilo).".  
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Opozorilo: 

Ker v knjižnicah z oddelki program pri evidentiranju vračila gradiva, ki je 

medoddelčno izposojeno, ne preverja seznama rezervacij za to gradivo v 

matičnem oddelku gradiva, ob vračilu gradiva v matični oddelek opozorimo 

sodelavce, da naj preverijo morebitne rezervacije tega gradiva, preden ga 

bodo vrnili na polico ali v skladišče. 

 

 

  



 



COBISS COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 

© IZUM, oktober 2013 6.2-1 

 

6.2 TISKANJE POTRDILA NAROČNIKU OB VRAČILU 

GRADIVA 

Potem ko je naročnik vrnil gradivo, mu lahko natisnemo potrdilo o vrnjenih 

enotah in mu ga predamo. Lahko pa mu potrdilo pošljemo tudi po e-pošti. 

Potrdilo lahko natisnemo ali pošljemo za eno enoto ali več enot gradiva.  

 

Gradivo ima status naročnik vrnil ali zaključen zahtevek, vrednost pri "Vrsta 

storitve" pa je izposoja. Status prejetega/dobavljenega gradiva je vrnjeno ali 

zaključeno – vrnjeno dobavitelju.  

 

1. V razredu Prejeto/dobavljeno gradivo poiščemo in izberemo podatke o 

gradivu. Izberemo lahko več objektov za istega naročnika hkrati. 

2. Izberemo metodo Objekt / Natisni potrdilo o vračilu gradiva naročnika. 

Če ima član med podatki za elektronsko obveščanje vpisan tudi e-naslov ali 

če je pri partnerju, ki nastopa v vlogi naročnika, določen način 

komuniciranja po e-pošti, se po izbiri metode Natisni potrdilo o vračilu 

gradiva naročnika odpre okno Tiskanje potrdila o vračilu gradiva 

naročnika z vprašanjem "Ali želite naročniku morda poslati potrdilo o 

vračilu gradiva po e-pošti?". 

3. S klikom na gumb Da izberemo pošiljanje potrdila po e-pošti. Če želimo 

potrdilo samo natisniti, kliknemo gumb Ne. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo potrdilo 

na že določene ali spremenjene destinacije (postopek je opisan v priročniku 

Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5).  

Za izbrano gradivo (ena enota ali več enot) se pripravi izpis "Potrdilo o vračilu 

gradiva". Če smo na vprašanje o pošiljanju potrdila odgovorili pritrdilno, se 

pripravi izpis, prilagojen za pošiljanje po e-pošti, program pa ponudi  

destinacijo za pošiljanje izpisa po e-pošti (e-naslov naročnika). Če smo na 

vprašanje odgovorili nikalno, se pripravi izpis v obliki dopisa, kot destinacijo 

pa program v oknu za pregled in pošiljanje izpisa ponudi tiskalnik.  

V potrdilu o vračilu gradiva se izpiše naslov partnerja, ki je vpisan pri 

podatkih, ki tega partnerja identificirajo kot naročnika v MI (splošni podatki o 

partnerju, naslov kontaktnega oddelka ali naslov kontaktne osebe). Če je 

naročnik nas član, se v knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja, 

v potrdilu o vračilu gradiva, ki je primerno za izpis na tiskalnik, izpiše naslov, 

ki ima pri "Uporaba" izbrano vrednost vračilo gradiva (MI). Če ta vrednost ni 

določena pri nobenem poštnem naslovu, se pri pripravi potrdila o vračilu 

gradiva upošteva naslednji vrstni red podatkov: stalni naslov, začasni naslov, 

naslov v službi, naslov skrbnika/p roka, naslov skrbnika/p roka in stalni 

naslov, začasni naslov skrbnika/p roka, naslov v tujini. V knjižnicah, ki 

uporabljajo segment COBISS2/Izposoja, se v obvestilu izpiše: 

 stalni naslov, če je vpisan in če ima indikator naslavljanja opominov 

Postopek 

Pogoj 
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pri članu vrednost 0 – opomine poslati na stalni naslov ali 2 – opomine 

poslati na naslov poroka ali 3 – opomine poslati na naslov v službi ali 

9 – privzeto naslavljanje opominov 

 začasni naslov, če je vpisan in če ima indikator naslavljanja opominov 

pri članu vrednost 1 – opomine poslati na začasni naslov; na to, da se 

bo pri naslavljanju upošteval začasni naslov člana (in ne stalni), kaže 

vrednost Da pri "Začasni naslov" pri podatkih o članu 

 

Jezik besedila je v potrdilu o vračilu gradiva odvisen od vrednosti, ki smo jo 

določili pri podatkih o partnerju v vlogi naročnika v MI pri "Jezik obrazcev", 

ali kot smo jo vnesli pri podatkih o članu pri "Država". Če je pri "Država" 

vnesena enaka vrednost, kot jo določa parameter za jezik aplikacije v 

inicializacijski datoteki za domačo knjižnico, ali če podatek o državi ni vnesen, 

bo obvestilo v jeziku, ki ga določa parameter za jezik aplikacije v 

inicializacijski datoteki za domačo knjižnico. Če je pri "Država" vnesena 

drugačna vrednost, kot jo določa parameter za jezik aplikacije v inicializacijski 

datoteki za domačo knjižnico, bo obvestilo v angleškem jeziku. Preden izbrano 

obvestilo izstavimo, lahko spremenimo vrednost, ki določa jezik besedila. 

 

Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Program preverja vrednost pri "Država" pri tistem naslovu, ki naj se upošteva 

v potrdilu o vračilu gradiva (gl. opozorilo zgoraj). Če pri tem naslovu podatek 

o državi ni vnesen, program  ponudi vrednost, ki jo določa parameter za jezik 

aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico. 

 

Potrdilo, da je naročnik vrnil gradivo, lahko za izbrano gradivo natisnemo 

večkrat. 

 

Potrdilo o vračilu gradiva lahko za naročnika natisnemo ali mu ga pošljemo po 

e-pošti tudi tako, da najprej gradivo poiščemo in izberemo v razredu Gradivo 

in nato izberemo še metodo Objekt / Natisni potrdilo o vračilu gradiva 

naročnika.    

Možnosti ... 
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7.4 IZSTAVITEV IN POŠILJANJE RAČUNA 

Pripravljen račun izstavimo, natisnemo in pošljemo prejemniku računa. 

Izstavimo lahko le posamezni račun. Če imamo v bazi podatkov več 

evidentiranih računov, lahko izstavimo račun z najnižjo številko. 

 

Račun ima status evidentirano. Vsi predhodni računi morajo biti izstavljeni. 

 

1. V razredu Račun poiščemo in izberemo račun. 

2. Izberemo metodo Objekt / Izstavi in pošlji. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo račun na 

že določene ali spremenjene destinacije (postopek je opisan v priročniku 

Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5).  

 

Z izstavitvijo računa se tekoči datum evidentira kot datum izstavitve in status 

računa se spremeni. Podatka sta vidna v brskalniku v delu okna s seznamom 

atributov pri "Izstavljeno" in "Status".  

S pošiljanjem se za izbrani račun pripravi izpis "Račun". Besedilo je v 

slovenskem ali angleškem jeziku – odvisno od vrednosti pri "Jezik obrazca" pri 

podatkih o računu. Izgled izpisa ustreza obliki dokumenta, ki je primeren za 

pošiljanje po pošti, program pa kot destinacijo v oknu za pregled in pošiljanje 

izpisa ponudi tiskalnik. 

 

Zahtevek za MI 

 v obdelavi ali zaključeno  
 

Naročilo 

 zaključeno 
  

Prejeto/dobavljeno gradivo 

 izposojeno, dobava kopij, vrnjeno, zaključeno – dobava kopij ali 

zaključeno – vrnjeno dobavitelju  
 

Dobavnica 

 izstavljeno ali zaključeno 
 

Račun 

 izstavljeno 
 

Gradivo 

 izposojeno, dobava kopij, naročnik vrnil ali zaključen zahtevek 

 

Račun lahko izstavimo tudi po preteku datuma zapadlosti računa v plačilo. V 

tem primeru se po izbiri metode za izstavitev in pošiljanje izpiše sporočilo: 

Pogoj 

Postopek 

Status po izstavitvi 

računa 
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"Datum zapadlosti je starejši od današnjega datuma. Želite kljub temu izstaviti 

račun?". Če kliknemo gumb Da, bodo evidentirani podatki o izstavitvi računa; 

spremenil se bo status računa in datum statusa, kot datum izstavitve računa pa 

bo evidentiran tekoči datum. Podatki so vidni v brskalniku v delu okna s 

seznamom atributov pri "Status", "Datum statusa" in "Izstavljeno".  

Račun lahko izstavimo samo enkrat. Po izstavitvi lahko en mesec po zaključku 

davčnega obdobja pri posameznih enotah gradiva iz dobavnic, uvrščenih v 

račun, še določimo ali spremenimo dodatni znesek ali pri dobavnicah 

spremenimo dodatne posredne stroške. Ne moremo pa določiti novih dodatnih 

posrednih stroškov. Po tem obdobju se spremeni status računa iz izstavljeno v 

zaključeno in podatkov iz računa več ne moremo spreminjati. Evidentiramo 

lahko le še podatke o plačilu računa. 

 

Opozorilo: 

En mesec po zaključku davčnega obdobja dobi vsak izstavljeni račun status 

zaključeno.  

7.4.1 Izpis nalepke z naslovom prejemnika 

računa 

Programska oprema omogoča tiskanje nalepke z naslovom prejemnika računa.  

 

1. V razredu Račun poiščemo in izberemo račun. Na delovnem področju 

lahko izberemo več računov hkrati. 

2. Izberemo metodo Objekt /Natisni nalepko z naslovom prejemnika. 

 

Pri nalepki se upošteva enak jezik kot pri računu. 

 

Postopek 
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7.5 TISKANJE KNJIGE IZDANIH RAČUNOV 

Za vse račune, izdane na določeni dan ali v določenem obdobju, lahko 

natisnemo knjigo izdanih računov.  

 

1. Izberemo razred Račun in nato metodo Razred / Natisni knjigo izdanih 

računov.  

Odpre se okno Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa. 

2. Pri "Datum izdaje računa" določimo obdobje, za katero naj se v izpisu 

upoštevajo podatki.  

Upoštevani bodo vsi računi s statusom izstavljeno ali zaključeno, ki imajo 

datum izdaje računa v določenem obdobju. Privzeta vrednost pri "Od" je 

prvi dan tekočega leta in pri "Do" današnji datum. Vrednosti lahko 

spremenimo. 

3. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo 

pripravljen izpis na že določene ali spremenjene destinacije (postopek je 

opisan v priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5). 

 

Za izbrano obdobje se pripravi izpis "Knjiga izdanih računov". Izgled izpisa 

ustreza obliki internih dokumentov, jezik besedila pa je slovenski. 

Knjigo izdanih računov lahko za izbrano obdobje natisnemo večkrat. 

 

Postopek 
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8 OBVEŠČANJE NAROČNIKOV IN 

DOBAVITELJEV 

V poglavju je opisan postopek priprave obvestil za naročnike in dobavitelje v 

medknjižnični izposoji. Segment COBISS3/Medknjižnična izposoja omogoča 

pripravo obvestil tudi za:  

 člane, ki nimajo evidentiranega nobenega zahtevka za MI 

 partnerje, ki so lahko naročniki in dobavitelji v MI, vendar se še v teh 

vlogah niso pojavili  

 

Obveščanje naročnikov in dobaviteljev evidentiramo z izstavitvijo obvestil. Pri 

tem lahko vsako pripravljeno obvestilo natisnemo in ga prejemniku pošljemo 

po pošti ali faksu. Če ima prejemnik e-naslov, mu običajno pošljemo obvestilo 

kar po e-pošti. Če pa vzpostavimo stik z naročnikom ali dobaviteljem po 

telefonu in želimo imeti te podatke shranjene v evidenci obvestil, potem 

obvestilo samo pripravimo in izstavimo, pošljemo pa ga ne.  

Pri vsakem izstavljenem obvestilu lahko zabeležimo tudi podatke o prejetem 

odgovoru. 

Članom, ki naročajo gradivo za medknjižnično izposojo, lahko ponudimo tudi 

možnost prijave na elektronsko obveščanje, ki vključuje pošiljanje določenih 

vrst obvestil po e-pošti ali kot SMS-obvestilo.  

Podpoglavja: 

 Priprava obvestila za naročnika  

 Priprava obvestila za dobavitelja  

 Brisanje obvestila  

 Izstavitev in pošiljanje obvestila  

 Priprava in pošiljanje splošnih obvestil partnerjem v MI po e-pošti  

 Vnos prejetega odgovora  

 Storitve elektronskega obveščanja za naročnike člane  
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8.1 PRIPRAVA OBVESTILA ZA NAROČNIKA 

Za naročnika lahko kadar koli pripravimo obvestilo o gradivu, ki ga je naročil. 

Obvestilo o eni ali več naročenih enotah gradiva lahko pripravimo, če 

poiščemo in izberemo: 

 naročnika (člana ali partnerja, ki ima vlogo naročnika v medknjižnični 

izposoji)  

 zahtevek za MI  

 gradivo 

 

Obvestila za naročnika se shranjujejo v razredu Poslano obvestilo. 

 

Naročnik ni domača knjižnica.  

 

1. V razredu Član ali Partner poiščemo in izberemo naročnika.  

2. Izberemo metodo Objekt / Pripravi obvestilo za naročnika (MI).  

Če je naročnik partner z več kontaktnimi osebami ali oddelki, pri katerih je 

označeno, da se podatki za naslavljanje upoštevajo in izpišejo v izpisih v 

MI, se po izbiri metode za pripravo obvestila odpre okno Naslovi 

partnerja. V tem oknu so za izbranega partnerja prikazani identifikacijski 

podatki o teh kontaktnih osebah in oddelkih. Izberemo želene podatke, ki 

določajo naslov (poštni, e-naslov) in način komuniciranja z naročnikom.  

Odpre se urejevalnik Poslano obvestilo. 

3. Pri "Način pošiljanja" program ponudi vrednost za način, kako bomo 

naročniku poslali obvestilo. Pri članu se izpiše e-pošta, če je med podatki 

za elektronsko obveščanje o tem članu vpisan tudi njegov e-naslov, ali 

pošta, če e-naslova nima. Pri partnerju se izpiše vrednost, kot smo jo 

določili pri "Način komuniciranja" pri splošnih podatkih o partnerju (če 

izbrani partner nima določenih kontaktnih oseb ali oddelkov za MI) ali pri 

kontaktnem oddelku ali osebi (če ima izbrani partner en kontaktni oddelek 

ali eno kontaktno osebo za MI). Če ima izbrani partner več kontaktnih oseb 

in oddelkov, pri katerih je označeno, da se podatki za naslavljanje 

upoštevajo in izpišejo v izpisih v MI, je vrednost pri "Način pošiljanja" 

odvisna od podatkov, ki smo jih izbrali v oknu Naslovi partnerja. 

Vrednost lahko pri pripravi obvestila spremenimo. Podatek je obvezen. 

4. Pri "Jezik obrazca" program ponudi vrednost za jezik besedila v obvestilu, 

kot smo jo določili pri podatkih o partnerju pri "Jezik obrazcev" ali kot smo 

jo vnesli pri podatkih o članu pri "Država". Če je pri "Država" vnesena 

enaka vrednost, kot jo določa parameter za jezik aplikacije v inicializacijski 

datoteki za domačo knjižnico, ali če podatek o državi ni vnesen, program 

pri "Jezik obrazca" ponudi vrednost, ki jo določa parameter za jezik 

aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico. Če je pri 

"Država" vnesena drugačna vrednost, kot jo določa parameter za jezik 

aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico, program ponudi 

Postopek 

Pogoj 
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vrednost angleški. Vrednost lahko pri pripravi obvestila spremenimo. 

Podatek je obvezen. 

 

Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Pri pripravi obvestila za člana program preveri vrednost pri "Država" pri 

tistem poštnem naslovu, ki ima pri "Uporaba" izbrano vrednost splošna 

obvestila (I, MI). Če ta vrednost ni določena pri nobenem poštnem naslovu 

člana, program preveri vrednost pri "Država" pri stalnem naslovu člana. 

Če pri naslovu, ki se upošteva pri pripravi obvestila, podatek o državi ni 

vnesen, program  ponudi vrednost, ki jo določa parameter za jezik 

aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico. 

 

5. V urejevalniku Poslano obvestilo kliknemo gumb Izberi elemente. 

Odpre se urejevalnik Elementi obvestila. 

V seznamu "Gradivo naročnika" je navedeno gradivo iz vseh evidentiranih 

naročnikovih zahtevkov za MI, ki še niso zaključeni. 

V seznamu "Tipska besedila" so navedena tipska besedila za pošiljanje 

obvestil naročnikom, ki so tematsko razdeljena v tri skupine: 

 splošna besedila 

 besedila o gradivu domače knjižnice 

 besedila o gradivu, ki ga za naročnike naročimo v drugih knjižnicah ali 

servisih (pri dobaviteljih) 
 

6. V seznamu "Tipska besedila" označimo besedilo, ki bo izpisano v obvestilu 

naročnika, in ga dvakrat kliknemo. Izbrano besedilo se prenese k 

"Besedilo", kjer ga lahko še dopolnimo in popravimo. 

Če nobeno od tipskih besedil v seznamu ne ustreza, vpišemo poljubno 

besedilo pri "Besedilo". 

 

Opozorilo: 

Prvi element obvestila je običajno uvodno besedilo, ki se izpiše pod 

nagovorom prejemnika Spoštovani. Zato pri pripravi obvestila kot prvi 

element izberemo tipsko besedilo Naročili ste gradivo ali pa napišemo svoje 

uvodno besedilo. 

 

7. Kliknemo gumb Dodaj besedilo. Besedilo pri "Besedilo" se doda k 

"Izbrani elementi". 

8. Pri "Gradivo naročnika" označimo želeno gradivo in ga dvakrat kliknemo. 

Izbrano gradivo se prenese k "Izbrani elementi". 

9. Za dodajanje novega besedila ponovimo točki 6 in 7, za dodajanje nove 

enote gradiva pa točko 8. 
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Primer:  

Naročniku želimo poslati obvestilo, da ga npr. dve naročeni enoti gradiva 

čakata na oddelku za MI, ene naročene enote pa dobavitelj še ni poslal. V 

seznamu tipskih besedil najprej izberemo uvodno besedilo Naročili ste 

gradivo in ga prenesemo v seznam izbranih elementov. Nato pri "Gradivo 

naročnika" poiščemo obe enoti, ki smo ju od dobavitelja že prejeli, in ju 

prenesemo v seznam izbranih elementov. Zatem prenesemo tja ustrezno 

besedilo, ki smo ga za ti dve enoti poiskali v seznamu tipskih besedil ali 

napisali sami. Nato pri "Gradivo naročnika" poiščemo enoto gradiva, ki je 

od dobavitelja še nismo prejeli, in tudi njo prenesemo v seznam izbranih 

elementov. Nazadnje prenesemo v seznam izbranih elementov še ustrezno 

besedilo za prej izbrano enoto gradiva.  

 

10. Po potrebi uredimo tudi vrstni red elementov pri "Izbrani elementi", ki 

določa tudi vrstni red izpisa teh elementov v obvestilu. Vsak element 

(gradivo ali besedilo) pomaknemo v seznamu za vrstico više, če ga dvakrat 

kliknemo. 

11. Da bi element lahko odstranili iz obvestila, ga označimo pri "Izbrani 

elementi" in kliknemo gumb Odstrani. 

12. Kliknemo gumb V redu. 

Izbrani elementi se prenesejo v seznam elementov obvestila v urejevalniku 

Poslano obvestilo. 

13. Shranimo obvestilo. 

 

Pri "Številka" se pri shranjevanju novega obvestila določi številka, pod katero 

bo to obvestilo shranjeno. Hkrati se določi tip obvestila običajno obvestilo. Oba 

podatka sta vidna v brskalniku pri seznamu atributov. Vidita se tudi številka 

naročnika (pri "Št. prejemnika") in oznaka ali ime naročnika (pri "Ime/oznaka 

naročnika"), za katerega smo pripravili obvestilo.  

Pripravljeno obvestilo se uvrsti v seznam evidentiranih obvestil za naročnika. 

Dokler obvestila ne izstavimo, ga lahko poiščemo in izberemo, če v seznamu 

objektov, ki so povezani z izbranim naročnikom, odpremo mapo Evidentirana 

obvestila za naročnika (MI) ali če v seznamu objektov, ki so povezani z 

gradivom, odpremo mapo Obvestila. Po izstavitvi lahko to obvestilo najdemo 

le še v mapi Obvestila, ki je povezana z gradivom, sicer pa lahko vsa obvestila, 

ne glede na njihov status, vedno najdemo v razredu Poslano obvestilo. 

Obvestilo o prispelem gradivu najbolj enostavno pripravimo v razredu 

Dobavnica (gl. pogl. 5.2). 

Obvestilo o poteku roka izposoje pripravimo v razredu Prejeto/dobavljeno 

gradivo (gl. pogl. 5.11).  

 

Obvestilo 

 evidentirano 

 

Obvestilo o posamezni enoti gradiva najhitreje pripravimo, če: 

 poiščemo in izberemo naročnikov zahtevek za MI v razredu Zahtevek 

Status obvestila po 

pripravi 

Možnosti ... 
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za MI (pogoj: zahtevek za MI nima statusa zaključeno) 

 poiščemo in izberemo gradivo v razredu Gradivo 

Zatem izberemo metodo Objekt / Pripravi obvestilo za naročnika. Odpre se 

urejevalnik Poslano obvestilo, kjer je v seznam elementov za obvestilo že 

dodano izbrano gradivo, tj. gradivo, povezano z izbranim zahtevkom za MI. V 

obvestilo vključimo le še uvodno besedilo in besedilo obvestila. 

Če pripravljamo obvestilo za naročnika na osnovi izbranega zahtevka za MI ali 

izbranih podatkov o gradivu, se pri "Način pošiljanja" privzame vrednost, ki 

smo jo določili pri "Način obveščanja" pri zahtevku za MI. Če pri zahtevku 

nismo določili, kako bomo naročnika obveščali, se privzame vrednost na način, 

kot je opisan v 3. točki postopka priprave obvestila za naročnika.  

 

Pripravljeno obvestilo izstavimo in pošljemo naročniku (gl. pogl. 8.4). 

 

 

Kako naprej ... 
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8.2 PRIPRAVA OBVESTILA ZA DOBAVITELJA 

Za partnerje dobavitelje v MI lahko kadar koli pripravimo obvestilo o gradivu, 

ki smo ga naročili. Obvestilo o eni ali več naročenih enotah gradiva lahko 

pripravimo, če poiščemo in izberemo: 

 dobavitelja (partnerja, ki ima vlogo dobavitelja v medknjižnični 

izposoji)  

 zahtevek za MI  

 gradivo 

 

Obvestila za dobavitelja se shranjujejo v razredu Poslano obvestilo. 

 

Dobavitelj ni domača knjižnica. 

 

1. V razredu Partner poiščemo in izberemo dobavitelja.  

2. Izberemo metodo Objekt / Pripravi obvestilo za dobavitelja (MI).  

Če ima partner vpisanih več kontaktnih oseb ali oddelkov, pri katerih je 

označeno, da se podatki za naslavljanje upoštevajo in izpišejo v izpisih v 

MI, se po izbiri metode za pripravo obvestila odpre okno Naslovi 

partnerja. V tem oknu so za izbranega partnerja prikazani identifikacijski 

podatki o teh kontaktnih osebah in oddelkih. Izberemo želene podatke, ki 

določajo naslov (poštni, e-naslov) in način komuniciranja z dobaviteljem. 

Odpre se urejevalnik Poslano obvestilo. 

3. Pri "Način pošiljanja" program ponudi vrednost za način, kako bomo 

dobavitelju poslali obvestilo. Izpiše se vrednost, kot smo jo določili pri 

"Način komuniciranja" pri splošnih podatkih o partnerju (če izbrani partner 

nima določenih kontaktnih oseb ali oddelkov za MI) ali pri kontaktnem 

oddelku ali osebi (če ima izbrani partner en kontaktni oddelek ali eno 

kontaktno osebo za MI). Če ima izbrani partner več kontaktnih oseb in 

oddelkov, pri katerih je označeno, da se podatki za naslavljanje upoštevajo 

in izpišejo v obrazcih v MI, je vrednost pri "Način pošiljanja" odvisna od 

podatkov, ki smo jih izbrali v oknu Naslovi partnerja. Vrednost lahko pri 

pripravi obvestila spremenimo. Podatek je obvezen. 

4. Pri "Jezik obrazca" program ponudi vrednost za jezik besedila v obvestilu, 

kot smo jo določili pri podatkih o partnerju pri "Jezik obrazcev". Vrednost 

lahko pri pripravi obvestila spremenimo. Podatek je obvezen. 

5. V urejevalniku Poslano obvestilo kliknemo gumb Izberi elemente. 

Odpre se urejevalnik Elementi obvestila.  

6. Pri "Besedilo" vpišemo uvodno besedilo, ki ga bomo vključili v obvestilo 

kot prvi element. 

7. Kliknemo gumb Dodaj besedilo. Kar je vpisano pri "Besedilo", se doda k 

"Izbrani elementi".  

Postopek 

Pogoj 
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8. Pri "Gradivo dobavitelja" je navedeno gradivo iz vseh evidentiranih 

naročnikovih zahtevkov za MI, ki še niso zaključeni, vendar smo že 

določili izbranega dobavitelja. Označimo želeno gradivo in ga dvakrat 

kliknemo. Izbrano gradivo se prenese k "Izbrani elementi". 

9. Za dodajanje novega besedila ponovimo točki 6 in 7, za dodajanje nove 

enote gradiva pa točko 8. 

10. Po potrebi uredimo vrstni red elementov pri "Izbrani elementi", ki določa 

tudi vrstni red izpisa teh elementov v obvestilu. Vsak element (gradivo ali 

besedilo) pomaknemo v seznamu za vrstico više, če ga dvakrat kliknemo. 

11. Da bi element lahko odstranili iz obvestila, ga označimo pri "Izbrani 

elementi" in kliknemo gumb Odstrani. 

12. Kliknemo gumb V redu. 

Izbrani elementi se prenesejo v seznam elementov obvestila v urejevalniku 

Poslano obvestilo. 

13. Shranimo obvestilo. 

 

Pri "Številka" se pri shranjevanju novega obvestila določi številka, pod katero 

bo to obvestilo shranjeno. Hkrati se določi tip obvestila običajno obvestilo. Oba 

podatka sta vidna v brskalniku pri seznamu atributov. Vidna sta tudi številka 

dobavitelja (pri "Št. prejemnika") in oznaka dobavitelja (pri "Oznaka 

dobavitelja"), za katerega smo pripravili obvestilo. 

Pripravljeno obvestilo se uvrsti v seznam evidentiranih obvestil za dobavitelja. 

Dokler obvestila ne izstavimo, ga lahko poiščemo in izberemo, če v seznamu 

objektov, ki so povezani z izbranim dobaviteljem, odpremo mapo 

Evidentirana obvestila za dobavitelja (MI) ali če v seznamu objektov, ki so 

povezani z gradivom, odpremo mapo Obvestila. Po izstavitvi lahko to 

obvestilo najdemo le še v mapi Obvestila, ki je povezana z gradivom, sicer pa 

lahko vsa obvestila, ne glede na njihov status, vedno najdemo v razredu 

Poslano obvestilo. 

Nekatera posebna obvestila za dobavitelja, kot so npr. Prošnja za informacijo o 

ceni, Preklic naročila, Reklamacija prejetega gradiva ali Prošnja za 

podaljšanje roka izposoje najbolj enostavno pripravimo s posebnimi postopki 

(gl. pogl. 2.15, pogl. 3.5, pogl. 4.5 in pogl. 5.8). 

 

Obvestilo 

 evidentirano 

 

Obvestilo o posamezni enoti gradiva najhitreje pripravimo, če: 

 poiščemo in izberemo zahtevek za MI v razredu Zahtevek za MI 

(pogoj: pri zahtevku za MI je določen dobavitelj in zahtevek za MI 

nima statusa zaključeno) 

 poiščemo in izberemo gradivo v razredu Gradivo 

Zatem izberemo metodo Objekt / Pripravi obvestilo za dobavitelja. Odpre se 

urejevalnik Poslano obvestilo, kjer je v seznam elementov za obvestilo že 

Status obvestila po 

pripravi 

Možnosti ... 
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dodano izbrano gradivo, tj. gradivo, povezano z izbranim zahtevkom za MI. V 

obvestilo vključimo le še uvodno besedilo in besedilo obvestila. 

 

Pripravljeno obvestilo izstavimo in pošljemo dobavitelju (gl. pogl. 8.4).   

 

 

Kako naprej ... 
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8.4 IZSTAVITEV IN POŠILJANJE OBVESTILA 

Pripravljeno obvestilo za naročnika ali dobavitelja pošljemo na že določene ali 

spremenjene destinacije. Izstavimo lahko posamezno obvestilo ali več obvestil 

hkrati. Pred tem lahko pri posameznem obvestilu spremenimo privzeti naslov 

za pošiljanje (gl. pogl. 8.4.2; gl. tudi pogl. 8.4.1).  

 

 Obvestila še nismo izstavili (obvestilo ima status evidentirano). 

 

1. V razredu Poslano obvestilo poiščemo in izberemo obvestilo. Na 

delovnem področju lahko izberemo več obvestil hkrati. 

2. Izberemo metodo Objekt / Izstavi in pošlji. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo obvestilo 

na že določene ali spremenjene destinacije (postopek je opisan v priročniku 

Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5). 

 

Opozorilo: 

Če smo pri pripravi obvestila pri "Način pošiljanja" izbrali vrednost online, 

telefon, drugo ali mobilni telefon, bo obvestilo poslano na privzeti tiskalnik za 

MI. Če obvestila ne želimo natisniti, kliknemo v oknu za pregled in pošiljanje 

izpisa gumb Zapri. 

 

Z izstavitvijo obvestila se le-to zbriše iz seznama vseh evidentiranih obvestil, ki 

smo jih pripravili za izbranega naročnika ali dobavitelja, a jih še nismo 

izstavili.  

Če nameravamo naročniku ali dobavitelju obvestilo poslati po pošti, lahko 

natisnemo še nalepko z naslovom (gl. pogl. 8.4.3).  

 

Obvestilo  

 izstavljeno 

 

Pripravljeno obvestilo lahko izstavimo tudi tako, da: 

 najprej poiščemo in izberemo naročnika (v razredu Član ali Partner) 

ali dobavitelja (v razredu Partner), nato v seznamu objektov, ki so 

povezani z izbranim naročnikom ali dobaviteljem, odpremo mapo 

Evidentirana obvestila za naročnika (MI) ali Evidentirana obvestila 

za dobavitelja (MI) in iz seznama izberemo obvestilo 

 najprej poiščemo in izberemo gradivo v razredu Gradivo in nato v 

seznamu objektov, ki so povezani z gradivom, odpremo mapo 

Obvestila in iz seznama izberemo obvestilo 

Zatem izberemo metodo Objekt / Izstavi in pošlji. 

 

Postopek 

Pogoj  

Status obvestila po 

izstavitvi  

Pogoj  

  

Možnosti ... 
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Opozorilo: 

Prvi način izberemo, kadar vemo, kateremu naročniku ali dobavitelju želimo 

poslati obvestilo, drugega pa, kadar vemo, na katero gradivo se obvestilo 

nanaša. 

 

Evidentiramo odgovor, ki smo ga prejeli od naročnika ali dobavitelja (gl. pogl. 

8.6). 

8.4.1 Upoštevanje naslova za pošiljanje  

Če smo pripravili obvestilo, primerno za pošiljanje po e-pošti (ob pripravi 

obvestila smo pri "Način pošiljanja" izbrali vrednost e-pošta), se pri pošiljanju 

obvestila pri prejemniku (Za) upošteva e-naslov, ki je vpisan med podatki za 

elektronsko obveščanje o članu, oz. e-naslov, ki je vpisan pri partnerju, pri 

podatkih, ki tega partnerja v vlogi naročnika ali dobavitelja v MI identificirajo 

kot prejemnika obvestila (splošni podatki o partnerju, naslov kontaktnega 

oddelka ali naslov kontaktne osebe). 

Če smo pripravili obvestilo, primerno za pošiljanje po pošti (ob pripravi 

obvestila smo pri "Način pošiljanja" izbrali vrednost, ki ni e-pošta (npr. pošta, 

telefon, drugo itd.), se v obvestilu izpiše naslov partnerja, ki je vpisan pri 

podatkih, ki tega partnerja v vlogi naročnika ali dobavitelja v MI identificirajo 

kot prejemnika obvestila (splošni podatki o partnerju, naslov kontaktnega 

oddelka ali naslov kontaktne osebe).  

 

Primer:  

Če smo ob pripravi obvestila ustvarili povezavo s splošnimi podatki o partnerju 

(podatki, ki tega partnerja identificirajo kot naročnika ali dobavitelja v MI, so 

npr.: UKM; Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor), in je med 

tem podatki pri "Način komuniciranja" določena vrednost pošta, bo v obvestilu 

izpisan naslov, kjer ima partner sedež.  

Če smo ob pri pripravi obvestila ustvarili povezavo s kontaktnim oddelkom 

partnerja (podatki, ki tega partnerja identificirajo kot naročnika ali dobavitelja 

v MI, so npr. UKM/1; Služba za medknjižnično izposojo), in je med temi 

podatki pri "Način komuniciranja" določena vrednost pošta, bo v obvestilu 

izpisan naslov tega kontaktnega oddelka. Če smo pri "Način komuniciranja" 

določili vrednost e-pošta, se bo pri pošiljanju upošteval e-naslov, ki je vpisan 

med podatki pri tem kontaktnem oddelku). 

 

V obvestilu za člana pa se v knjižnicah, ki uporabljajo segment 

COBISS3/Izposoja, izpiše poštni naslov, ki ima pri "Uporaba" izbrano vrednost 

splošna obvestila (I, MI). Če te vrednosti nismo določili pri nobenem poštnem 

naslovu člana, se v obvestilu izpišejo podatki v naslednjem vrstnem redu: stalni 

naslov, začasni naslov, naslov v službi, naslov skrbnika/p roka, naslov 

skrbnika/p roka in stalni naslov, začasni naslov skrbnika/p roka, naslov v 

tujini. V knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS2/Izposoja, se v obvestilu 

izpiše: 

Kako naprej ... 
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 stalni naslov, če je vpisan in če ima indikator naslavljanja opominov 

pri članu vrednost 0 – opomine poslati na stalni naslov ali 2 – opomine 

poslati na naslov poroka ali 3 – opomine poslati na naslov v službi ali 

9 – privzeto naslavljanje opominov 

 začasni naslov, če je vpisan in če ima indikator naslavljanja opominov 

pri članu vrednost 1 – opomine poslati na začasni naslov; na to, da se 

bo pri naslavljanju upošteval začasni naslov člana (in ne stalni), kaže 

vrednost Da pri "Začasni naslov" pri podatkih o članu 

8.4.2 Sprememba naslova za pošiljanje  

Če smo pripravili obvestilo za partnerja, lahko pred pošiljanjem spremenimo 

naslov, ki smo ga določili ob pripravi obvestila (sedež partnerja, naslov 

kontaktnega oddelka ali naslov kontaktne osebe). 

 

Prejemnik obvestila je partner. 

 

1. V razredu Poslano obvestilo poiščemo in izberemo obvestilo.  

2. Izberemo metodo Objekt / Spremeni naslov za pošiljanje. 

Odpre se okno Naslovi partnerja, v katerem so za izbranega partnerja 

prikazani identifikacijski podatki o partnerju ter o kontaktnih osebah in 

oddelkih, za katere smo določili, da se njihov naslov upošteva in izpisuje v 

izpisih v MI. 

3. Izberemo nov naslov za pošiljanje.  

4. Kliknemo gumb V redu.  

 

Opozorilo: 

Sprememba naslova za pošiljanje povzroči tudi spremembo podatkov, ki 

identificirajo naročnika ali dobavitelja pri izbranem dokumentu in z njim 

povezanih objektih. 

8.4.3 Izpis nalepke z naslovom prejemnika 

obvestila 

Če nameravamo naročniku ali dobavitelju poslati obvestilo po pošti, lahko 

natisnemo še nalepko z naslovom. 

 

1. V razredu Poslano obvestilo poiščemo in izberemo obvestilo. Na 

delovnem področju lahko izberemo več obvestil hkrati. 

2. Izberemo metodo Objekt / Natisni nalepko z naslovom prejemnika. 

 

Gl. tudi pogl. 3.2.5 in pogl. 5.3.2.  

Postopek 

Postopek 

  

Pogoj 
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Na nalepki se izpiše naslov partnerja, ki je vpisan pri podatkih, ki tega partnerja 

v vlogi naročnika ali dobavitelja v MI identificirajo kot prejemnika obvestila 

(splošni podatki o partnerju, naslov kontaktnega oddelka ali naslov kontaktne 

osebe). 

Na nalepki z naslovom člana se v knjižnicah, ki uporabljajo segment 

COBISS3/Izposoja, izpiše poštni naslov, ki ima pri "Uporaba" izbrano vrednost 

splošna obvestila (I, MI). Če te vrednosti nismo določili pri nobenem poštnem 

naslovu člana, se v obvestilu izpišejo podatki v naslednjem vrstnem redu: stalni 

naslov, začasni naslov, naslov v službi, naslov skrbnika/p roka, naslov 

skrbnika/p roka in stalni naslov, začasni naslov skrbnika/p roka, naslov v 

tujini. V knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS2/Izposoja, se na nalepki 

izpiše: 

 stalni naslov, če je vpisan in če ima indikator naslavljanja opominov 

pri članu vrednost 0 – opomine poslati na stalni naslov ali 2 – opomine 

poslati na naslov poroka ali 3 – opomine poslati na naslov v službi ali 

9 – privzeto naslavljanje opominov 

 začasni naslov, če je vpisan in če ima indikator naslavljanja opominov 

pri članu vrednost 1 – opomine poslati na začasni naslov; na to, da se 

bo pri naslavljanju upošteval začasni naslov člana (in ne stalni), kaže 

vrednost Da pri "Začasni naslov" pri podatkih o članu 
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8.5 PRIPRAVA IN POŠILJANJE SPLOŠNIH OBVESTIL 

PARTNERJEM V MI PO E-POŠTI 

Za izbrane partnerje, ki imajo določeno vsaj eno od vlog v medknjižnični 

izposoji (so naročniki ali dobavitelji gradiva), lahko pripravimo obvestilo in 

jim ga pošljemo po e-pošti.  

 

 Partner ima vlogo naročnika ali dobavitelja gradiva v MI. 

 

1. Označimo razred Partner. 

2. Izberemo metodo Razred / Pripravi obvestilo za naročnika/dobavitelja 

(MI). 

Odpre se iskalnik Iskanje – Partner. 

3. Poiščemo in izberemo partnerje, ki jim želimo poslati obvestilo. Izbiramo 

lahko samo med partnerji v vlogi Dobavitelj (MI) ali Naročnik (MI).  

Po izbiri partnerjev se odpre okno Poslano obvestilo. 

4. Kliknemo na gumb Besedilo in v okno, ki se odpre, vpišemo besedilo 

obvestila. Del besedila (lahko tudi v več vrsticah) do pritiska na tipko 

<Enter>  predstavlja en element obvestila. Nagovora ni treba pisati, saj se 

tudi v splošnem obvestilu, tako kot v preostalih obvestilih, privzeto že 

izpiše nagovor Spoštovani. 

5. Kliknemo gumb V redu  in shranimo besedilo. 

6. Kliknemo gumb V redu  in shranimo obvestila. 

Pripravljena obvestila se shranijo v bazo podatkov (razred Poslano 

obvestilo) s statusom evidentirano in odpre se okno z vprašanjem: "Ali 

želite pripravljena obvestila takoj izstaviti in poslati naslovnikom?". 

7. Če kliknemo gumb Da, se odpre okno Pregled in pošiljanje izpisa, kjer s 

klikom na gumb Pošlji vsa pripravljena obvestila pošljemo naslovnikom. 

Poslana obvestila dobijo status izstavljeno in se ne naložijo na delovno 

področje, lahko pa jih poiščemo v razredu Poslano obvestilo.  

8. Če kliknemo gumb Ne, se pripravljena obvestila naložijo na delovno 

področje, kjer jih lahko izberemo in pošljemo (gl. pogl. 8.4, točka 2). Pred 

pošiljanjem lahko posamezno obvestilo še dodatno uredimo ali spremenimo 

naslov za pošiljanje (gl. pogl. 8.4.2). Pripravljeno obvestilo lahko tudi 

zbrišemo (gl. pogl. 8.3). 

 

Postopek 

Pogoj  Pogoj  
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Opozorilo: 

Če ima partner vpisanih več podatkov o kontaktnih osebah ali oddelkih, pri 

katerih je označeno, da se podatki za naslavljanje upoštevajo in izpišejo v 

izpisih v MI, se kreira tudi več obvestil za tega partnerja – za vsako kontaktno 

osebo ali oddelek svoje obvestilo. Če partner nima vpisanih podatkov o 

kontaktnih osebah ali oddelkih, pri katerih je označeno, da se podatki za 

naslavljanje upoštevajo in izpišejo v izpisih v MI, se za tega partnerja kreira 

eno obvestilo, ki bo poslano na e-naslov, vpisan pri splošnih podatkih o 

partnerju, seveda pod pogojem, da je pri "Način komuniciranja" izbrana 

vrednost e-pošta. 
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8.7 ELEKTRONSKO OBVEŠČANJE ZA NAROČNIKE ČLANE 

Domača knjižnica lahko ponudi svojim članom možnost, da se naročijo na 

elektronsko obveščanje, ki vključuje različna obvestila po e-pošti in  

SMS-obvestila. 

Obvestila se programsko izdelajo pri izvajanju določenega postopka ali 

izpolnitvi določenega pogoja.  

Domača knjižnica z nastavitvijo ustreznih parametrov sama določi, katera 

elektronska obvestila bo pošiljala članom in na kakšen način.  

V skladu z izborom knjižnice se lahko člani nato naročijo na elektronsko 

obveščanje ter izberejo vrsto obvestil (npr. obvestilo o poteku roka izposoje, o 

poteku članstva ...) in način prejemanja (e-pošta, SMS).  

Pred prijavo morajo člani poslati svoj e-naslov in številko mobilnega telefona, 

kamor jim bomo pošiljali obvestila. Oba podatka evidentiramo pri podatkih o 

članu (v okolju COBISS2 ali COBISS3). 

Vzdrževanje parametrov za elektronsko obveščanje na nivoju knjižnice in 

vzdrževanje parametrov obveščanja pri članu sta opisana v priročnikih 

COBISS2/Izposoja (ukaz EDIT NOTIFY) in COBISS3/Izposoja (gl. pogl. 2.4).   

8.7.1 Obvestilo o skorajšnjem poteku roka 

izposoje 

Član, ki je naročnik v medknjižnični izposoji, se lahko naroči tudi na obvestilo 

o skorajšnjem poteku roka izposoje.  

Tovrstno obvestilo se izdela programsko. Vsak dan se za vsakega člana, ki je 

naročen na elektronsko obveščanje, programsko preveri seznam gradiva, 

izposojenega preko medknjižnične izposoje, ki mu v prihodnjih dneh poteče 

rok izposoje. Za gradivo, ki mu rok izposoje poteče čez določeno število dni, 

program izdela in pošlje obvestilo članu (po e-pošti ali kot SMS-obvestilo). 

Koliko dni pred potekom roka izposoje bo član dobil to obvestilo, pa je odvisno 

od nastavitve v inicializacijski datoteki domače knjižnice. 

Po prejemu obvestila ima član še dovolj časa, da zaprosi za podaljšanje roka 

izposoje, preden se ta rok ne izteče. 

8.7.2 Obvestilo o nerealizirani dobavi 

Član, ki je naročnik v medknjižnični izposoji, lahko prejme tudi SMS-obvestilo 

o nerealizirani dobavi gradiva.  
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Na tovrstno obvestilo se članu ni treba posebej naročiti. Obvestilo se izdela ob 

evidentiranju nerealizirane dobave, pod pogojem, da je član poslal svoj 

zahtevek za MI preko COBISS/OPAC-a in v njem navedel, da želi v primeru 

nerealizirane dobave gradiva prejeti SMS-obvestilo.   

Gl. pogl. 3.9.   

8.7.3 Obvestilo o prispelem gradivu 

Član, ki je naročnik v medknjižnični izposoji, lahko prejme tudi SMS-obvestilo 

o prispelem gradivu.  

Na tovrstno obvestilo se članu ni treba posebej naročiti. Obvestilo se izdela ob 

pripravi dobavnice, pod pogojem, da je član poslal svoj zahtevek za MI preko 

COBISS/OPAC-a in v njem navedel, da želi prejeti SMS-obvestilo, ko bomo 

od dobavitelja prejeli gradivo, ki smo ga zanj naročili. 

Gl. pogl. 4.8 in pogl. 5.1.   
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10 PREGLED DOGODKOV  

Pri gradivu se ves čas – od vnosa gradiva pri zahtevku za MI pa vse do 

zaključka obravnave zahtevka za MI – beležijo dogodki. Razen vseh osnovnih 

postopkov (evidentiranje zahtevka za MI, rezervacija gradiva domače 

knjižnice, določitev dobavitelja, priprava naročila, izstavitev naročila itd.) se 

med dogodki beležijo tudi takšni, ki se sicer zgodijo bolj poredko, vendar jih 

prav tako lahko evidentiramo (sprememba naročnika ali podatkov o gradivu, 

brisanje rezervacije gradiva domače knjižnice, pošiljanje ponovnega naročila, 

sprememba dobavitelja in pošiljanje naročila novemu dobavitelju, pošiljanje 

preklica naročila, pošiljanje reklamacije, sprememba dobavitelja ob 

evidentiranju prejema, storno dobavnice, sprememba datuma, do katerega mora 

naročnik vrniti gradivo itd.).  

Seznam dogodkov lahko kadar koli pogledamo. 

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo.  

2. V seznamu objektov, ki so povezani z gradivom, izberemo mapo Dogodki. 

Odpre se okno Dogodki, v katerem je izpisan seznam dogodkov za gradivo. 

Pri posameznem dogodku se izpiše: 

 tekoča številka ("T. št.") 

 identifikacijska številka objekta, pri katerem se je izvedel dogodek 

("Refer. št."), npr. številka zahtevka za MI, naročila, dobavnice ipd. 

 ime objekta, pri katerem se je izvedel dogodek ("Objekt") 

 status gradiva ("Status") 

 dodatni opis dogodka ("Opis")  

 uporabniško ime uporabnika sistema, ki je izvedel dogodek ("Vnesel") 

 datum in čas izvedbe dogodka ("Vneseno") 
 

3. Zapremo okno. 

 

Postopek 
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11.1 VZDRŽEVANJE PODATKOV O ČLANIH  

11.1.1 Vzdrževanje podatkov o članih v 

knjižnicah, ki uporabljajo segment 

COBISS2/Izposoja 

Če naša knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, lahko v segmentu 

COBISS3/Medknjižnična izposoja podatke o članih, ki se pojavljajo kot 

naročniki gradiva v medknjižnični izposoji, le pregledujemo in uporabimo, 

medtem ko jih lahko vnašamo in spreminjamo samo v segmentu 

COBISS2/Izposoja.  

Podatke o članu, ki naroča gradivo po medknjižnični izposoji, lahko 

pogledamo, če člana najprej poiščemo in izberemo v razredu Član. V 

brskalniku se pri seznamu atributov izpišejo naslednji podatki o članu:  

 številka člana 

 priimek in ime  

 kategorija  

 podatki za naslavljanje (ulica in številka, poštna številka, kraj, država, 

e-naslov ter številka telefona in telefaksa) 

 indikator podatkov za naslavljanje (ali se ti podatki nanašajo na stalni 

ali začasni naslov člana) 

 indikator omejitev pri izposoji  

 podatki o naročenem gradivu 

 število enot, ki jih moramo za člana še naročiti ("Štev. enot za 

naročanje (MI)") 

 število enot, ki smo jih že naročili pri dobavitelju ali v skladišču 

("Štev. naročenih enot (MI)") 

 število prispelih enot, ki jih članu še nismo predali ("Štev. prejetih 

enot (MI)")  

 število enot, ki jih ima član trenutno izposojene ("Štev. izposojenih 

enot (MI)") 

 skupno število vseh njegovih zahtevkov za MI, tudi tistih, ki smo jih 

že zaključili ("Štev. vseh zahtevkov za MI (MI)") 
 

Med podatki za naslavljanje je izpisan: 

 stalni naslov, če je vpisan in če ima indikator naslavljanja opominov pri 

članu vrednost 0 – opomine poslati na stalni naslov ali 2 – opomine 

poslati na naslov poroka ali 3 – opomine poslati na naslov v službi ali 9 

– privzeto naslavljanje opominov 

 začasni naslov, če je vpisan in če ima indikator naslavljanja opominov 

pri članu vrednost 1 – opomine poslati na začasni naslov 
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Indikator podatkov za naslavljanje (vrednost pri "Začasni naslov") nas 

opozarja, kateri naslov člana je izpisan med podatki za naslavjanje. Vrednost 

Da pomeni, da je med podatki za naslavljanje izpisan začasni naslov, vrednost 

Ne pa, da je med podatki za naslavljanje izpisan stalni naslov. 

 

Opozorilo: 

Če se podatki za naslavljanje ne izpisujejo, moramo najprej preveriti, ali so v 

segmentu COBISS2/Izposoja pri članu sploh vpisani in ali so vpisani pravilno. 

 

Primer:  

Član ima vpisan stalni naslov, indikator naslavljanja opominov pa ima vrednost 

1 – opomine poslati na začasni naslov. Po izbiri člana v segmentu 

COBISS3/Medknjižnična izposoja pri atributih za naslavljanje ne bo nobene 

vrednosti, pri "Začasni naslov" pa bo izpisana vrednost Da. To je opozorilo, da 

pri članu ni podatkov, ki se upoštevajo pri naslavljanju.  

 

Naslov, prikazan med podatki za naslavjanje, bo izpisan v vseh dokumentih, ki 

so primerni za pošiljanje po pošti (npr. v dobavnici, potrdilu o vračilu gradiva, 

na nalepki z naslovom člana, itd.). 

Pri "Omejitve pri izposoji" se izpiše vrednost Da, če ima član pri izposoji 

evidentirano vsaj eno od naslednjih omejitev: onemogočen obisk, onemogočeno 

podaljšanje, onemogočena izposoja, onemogočene rezervacije preko 

COBISS/OPAC-a, zadržana izkaznica, samo izposoja v čitalnici, samo dostop 

do interneta, onemogoč. oddaljen dostop do inf. virov ali onemogoč. 

posredovanje naročil za MI preko COBISS/OPAC-a. Po izbiri se bodo podatki 

o članu, ki ima omejitve pri izposoji, izpisali v rdeči barvi. 

Postavljene omejitve ne preprečujejo evidentiranja novega zahtevka za MI pri 

tem članu. Prav tako nobena od omejitev – razen omejitve onemogoč. 

posredovanje naročil za MI preko COBISS/OPAC-a – ne preprečuje članu 

naročanja gradiva preko COBISS/OPAC-a, če knjižnica ponuja storitev 

medknjižnične izposoje preko COBISS/OPAC-a. 

 

Podatke o članu lahko pogledamo tudi tako, da člana izberemo v seznamu 

objektov, ki so povezani z izbranim objektom iz razredov Zahtevek za MI, 

Gradivo, Naročilo, Prejeto/dobavljeno gradivo ali Obvestilo.  

11.1.2 Vzdrževanje podatkov o članih v 

knjižnicah, ki uporabljajo segment 

COBISS3/Izposoja 

Če naša knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, in  imamo pooblastilo 

I_OSN – vpis članov in sprememba njihovih podatkov ter izvedba postopkov v 

izposoji, lahko podatke o članih, ki se pojavljajo kot naročniki gradiva v 

medknjižnični izposoji, ne le pregledujemo in uporabimo, ampak tudi vnašamo 

in spreminjamo.  

Možnosti ...  
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Vpis članov ter spreminjanje njihovih podatkov je opisano v priročniku 

COBISS3/Izposoja; gl. pogl. 3.1 in 3.2. 
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11.3 VZDRŽEVANJE CENIKA  

Če naročnikom zaračunavamo storitve MI, definiramo cenik. S cenikom si 

olajšamo določitev cene, ki jo bomo naročniku zaračunali za dobavljeno 

gradivo.  

Če naša knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, lahko v cenik 

vnesemo samo postavke za obračun storitev medknjižnične izposoje. Če naša 

knjižnica uporabja segment COBISS3/Izposoja, za vzdrževanje cenika 

potrebujemo pooblastilo BP_CEN – vzdrževanje cenika, v cenik pa lahko 

vnesemo postavke tudi za druge storitve, ki jih knjižnica zaračunava svojim 

uporabnikom. 

Cenik storitev medknjižnične izposoje je sestavljen po skupinah dobaviteljev, 

za katere veljajo enotne cene. Ko v bazo podatkov o partnerjih vnesemo 

podatke o novem dobavitelju, lahko tega dobavitelja vključimo v eno od 

obstoječih skupin v ceniku, če zanj veljajo cene iz te skupine. Novo skupino 

dobaviteljev pa kreiramo, če ima dobavitelj drugačne cene.  

V eno od skupin dobaviteljev lahko vključimo tudi domačo knjižnico. 

 

Primer:  

Naročniku zaračunamo za opravljeno storitev enako ceno, če mu dobavimo 

gradivo od dobavitelja CTK, UKM, NUK ali SIKCE. Zato v ceniku oblikujemo 

skupino, npr. Slovenski dobavitelji, in vanjo vključimo naštete dobavitelje. Za 

skupino definiramo še storitve.  

11.3.1 Definiranje cenika 

Cenik vnašamo in shranjujemo v razredu Cenik. V bazi podatkov imamo lahko 

shranjen: 

 en cenik v pripravi (status v pripravi) 

 en veljavni cenik (status v veljavi) 

 poljubno število arhiviranih cenikov (status v arhivu) 

 

Ko kreiramo nov cenik, lahko prekopiramo veljavni cenik ali katerega od že 

arhiviranih cenikov (gl. pogl. 11.3.1.1). Kreiramo pa lahko tudi novi cenik brez 

prenosa podatkov. 

Če kreiramo cenik brez prenosa podatkov, moramo: 

 definirati skupine dobaviteljev 

 vključiti dobavitelje v skupine dobaviteljev 

 vnesti storitve za posamezne skupine dobaviteljev 

 

 



COBISS3/Medknjižnična izposoja COBISS 

 

11.3-2 © IZUM, oktober 2013 

 

Če kopiramo veljavni cenik ali katerega od že arhiviranih cenikov, pa je 

možno: 

 definirati nove skupine dobaviteljev; v tem primeru je treba tudi 

 vključiti dobavitelje v skupine dobaviteljev 

 vnesti storitve za posamezne skupine dobaviteljev 

 spremeniti skupine dobaviteljev 

 dodati ali odvzeti dobavitelje v skupini  

 vnesti, spremeniti ali zbrisati storitve v skupini dobaviteljev 

 brisati skupine dobaviteljev 

  

1. Označimo razred Cenik in izberemo metodo Razred / Nov objekt.  

Odpre se urejevalnik Cenik. Podatka pri "Velja od" in "Velja do" se 

določata z metodo za določanje veljavnosti cenika, zato do njiju v tem 

urejevalniku nimamo dostopa. 

 

Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

V knjižnici, ki ima izposojo organizirano po oddelkih, lahko velja isti cenik 

za vse oddelke, ali pa ima vsak oddelek svoj cenik. Možnost vpisa cenikov 

za vsak oddelek posebej se vključi s posebnim parametrom na zahtevo 

knjižnice.  

 

2. Kliknemo zavihek Storitve/terjatve – skupina (MI) (samo, če naša 

knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja). 

3. Definiramo skupine dobaviteljev (gl. pogl. 11.3.2.1). 

4. Shranimo podatke. 

 

Gl. tudi priročnik COBISS3/Izposoja, pogl. 7.1.1. 

 

Cenik 

 v pripravi 

 
 

Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Novi cenik lahko kreiramo, tudi če je v bazi podatkov že shranjen kak cenik, ki 

je v pripravi. Če za kreiranje cenika izberemo metodo Razred / Nov objekt, se 

odpre urejevalnik obstoječega cenika v pripravi. Če pa za kreiranje cenika 

izberemo metodo Objekt / Kopiraj v pripravljeni cenik, se obstoječi cenik, ki je 

v pripravi, prekrije s cenikom, ki smo ga kopirali.  

 

Status cenika v pripravi spremenimo tako, da cenik postane veljaven. 

11.3.1.1 Kopiranje v pripravljeni cenik 

Novi cenik lahko kreiramo tudi tako, da poiščemo in izberemo veljavni cenik 

ali enega od arhiviranih cenikov ter ga kopiramo. 

Postopek Postopek Postopek 

  

Status cenika po 

kreiranju  

Kako naprej ... 
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Cenik ima status v veljavi ali v arhivu. 

 

1. V razredu Cenik poiščemo in izberemo cenik.  

2. Izberemo metodo Objekt / Kopiraj v pripravljeni cenik. 

 

Iz cenika, ki smo ga kopirali, se v novi cenik prenesejo vse definirane skupine 

dobaviteljev. Vrednosti atributov "Velja od" in "Velja do" se v novi cenik ne 

kopirata. 

 

Cenik 

 v pripravi 

11.3.2 Sprememba cenika 

Skupine dobaviteljev lahko definiramo, spreminjamo in brišemo v urejevalniku 

Cenik (pod zavihkom Storitve/terjatve – skupina (MI), če knjižnica 

uporablja segment COBISS3/Izposoja). 

 

Status cenika je v pripravi. Če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, 

je lahko status cenika tudi v veljavi. 

 

1. V razredu Cenik poiščemo in izberemo cenik.  

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. Odpre se urejevalnik Cenik. 

3. Kliknemo zavihek Storitve/terjatve – skupina (MI)  (samo če knjižnica 

uporablja segment COBISS3/Izposoja). 

4. Spremenimo podatke (gl. pogl. 11.3.2.1, pogl. 11.3.2.2 in pogl. 11.3.2.3). 

5. Shranimo podatke. 

11.3.2.1 Definiranje skupine dobaviteljev 

Novo skupino dobaviteljev določimo, kadar dobavitelja iz baze podatkov o 

partnerjih ne moremo vključiti v nobeno od obstoječih skupin v ceniku, ker 

naročniku za dobavo gradiva od tega dobavitelja zaračunavamo drugačno ceno. 

Novo skupino dobaviteljev definiramo v urejevalniku Cenik (pod zavihkom 

Storitve/terjatve – skupina (MI), če knjižnica uporablja segment 

COBISS3/Izposoja). To lahko storimo pri kreiranju novega cenika ali kasneje, 

ko je cenik že vnesen in shranjen. 

 

Status cenika je v pripravi. Če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, 

je lahko status cenika tudi v veljavi. 

 

Postopek 

Pogoj 

Postopek 

Pogoj 

Status novega cenika 

po kopiranju  

Pogoj 
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1. V urejevalniku Cenik (pod zavihkom Storitve/terjatve – skupina (MI), če 

knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja) kliknemo gumb Nov 

objekt.  

Odpre se urejevalnik Skupina/Dobavitelji v skupini (če knjižnica 

uporablja segment COBISS2/Izposoja) ali Storitve/terjatve – skupina 

(MI)/Dobavitelji v skupini (če knjižnica uporablja segment 

COBISS2/Izposoja).  

2. Pri "Vrsta storitve" (samo če knjižnica uporablja segment 

COBISS3/Izposoja) je vnesena vrednost MKI medknjižnična izposoja, ki je 

ne moremo spremeniti. 

3. Pri "Skupina" vpišemo ime, ki bo označevalo skupino dobaviteljev (npr. 

Slovenske knjižnice). 

4. Dodamo dobavitelje (gl. pogl. 11.3.2.2.1). 

5. Vnesemo storitve (gl. pogl. 11.3.2.2.2). 

6. Shranimo podatke.  

11.3.2.2 Spreminjanje skupine dobaviteljev 

Skupine dobaviteljev spreminjamo v urejevalniku Skupina (če knjižnica 

uporablja segment COBISS2/Izposoja) ali Storitve/terjatve – skupina (MI) 

(če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja). Za izbrano skupino 

dobaviteljev lahko: 

 dodajamo in odstranjujemo dobavitelje 

 vnašamo, spreminjamo in brišemo storitve 

 

Status cenika je v pripravi. Če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, 

je lahko status cenika tudi v veljavi. 

 

1. V urejevalniku Cenik (pod zavihkom Storitve/terjatve – skupina (MI), če 

knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja) označimo v seznamu 

definiranih skupin želeno skupino. 

2. Kliknemo gumb Uredi. Odpre se urejevalnik Skupina/Dobavitelji v 

skupini (če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja) ali 

Storitve/terjatve – skupina (MI) /Dobavitelji v skupini (če knjižnica 

uporablja segment COBISS2/Izposoja). 

3. Spremenimo dobavitelje (gl. pogl. 11.3.2.2.1). 

4. Spremenimo storitve (gl. pogl. 11.3.2.2.2). 

5. Shranimo podatke. 

 

V seznamu objektov, ki so povezani s cenikom, odpremo mapo Skupine (če 

knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja) ali Storitve/terjatve – 

skupina (MI) (če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja) in iz 

seznama izberemo skupino dobaviteljev, ki jo želimo spremeniti. Zatem 

izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Postopek 

Postopek 

Možnosti ... 

Pogoj 
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11.3.2.2.1 Dodajanje in odstranjevanje dobaviteljev 

Dobavitelje lahko v izbrano skupino dodajamo ali jih iz nje odstranjujemo. 

Dodajamo lahko samo tiste dobavitelje, ki še niso vključeni v nobeno od 

skupin dobaviteljev v ceniku, ki ga spreminjamo. Novega dobavitelja dodamo 

v izbrano skupino, če zanj veljajo enake cene storitev kot za druge dobavitelje 

v skupini. Dobavitelja iz skupine odstranimo, kadar začnejo zanj veljati 

drugačne cene, kot veljajo za to skupino.  

Dobavitelje dodajamo ali odstranjujemo v urejevalniku Skupina/Dobavitelji v 

skupini (če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja) ali 

Storitve/terjatve – skupina (MI)/Dobavitelji v skupini (če knjižnica 

uporablja segment COBISS2/Izposoja). 

 

Dobavitelj iz baze podatkov o partnerjih še ni vključen v cenik, ki ga 

spreminjamo (cenik s statusom v pripravi ali v veljavi). 

 

1. Za dodajanje novega dobavitelja v skupino kliknemo gumb Dodaj. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Partner.  

2. Poiščemo dobavitelje, med katerimi lahko izbiramo. 

 

Opozorilo: 

Če v iskalniku Iskanje – Partner sprožimo iskanje brez vnosa dodatnih 

iskalnih zahtev, so v seznam najdenih zapisov uvrščeni vsi dobavitelji iz 

baze podatkov o partnerjih, ki doslej še niso bili vključeni v nobeno 

definirano skupino. 

 

3. Izberemo dobavitelje, ki jih želimo vključiti v skupino.  

V seznamu najdenih zapisov lahko označimo več dobaviteljev in jih hkrati 

prenesemo v skupino. 

4. Da bi dobavitelja lahko odstranili iz skupine, ga označimo v seznamu 

"Dobavitelji v skupini" in kliknemo gumb Odstrani.  

 

Dobavitelja, ki smo ga odstranili iz skupine dobaviteljev v ceniku, dodamo v 

drugo skupino dobaviteljev. 

11.3.2.2.2 Vnos in spreminjanje storitev 

Storitve lahko vnašamo, spreminjamo ali brišemo v urejevalniku Skupina/ 

Storitve (če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja) ali 

Storitve/terjatve – skupina (MI)/Storitve (če knjižnica uporablja segment 

COBISS2/Izposoja). 

 

Status cenika je v pripravi. Če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, 

je lahko status cenika tudi v veljavi. 

 

1. Za vnos storitve kliknemo gumb Nov objekt. Postopek 

Pogoj 

Postopek 

  

Kako naprej ... 

Pogoj 
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Odpre se urejevalnik Storitev/Splošno. 

2. Vnesemo ustrezne podatke o vrsti storitve, za katero želimo določiti ceno. 

Najprej določimo vrsto storitve, vrsto in medij gradiva ter prioriteto 

obdelave zahtevka za MI. Pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva", "Medij 

gradiva" in "Prioriteta" se izpišejo privzete vrednosti, ki jih lahko 

spremenimo. 

 

Primer:  

Če želimo določiti ceno za nujen nakup kopije članka, izberemo pri "Vrsta 

storitve" vrednost nakup, pri "Vrsta gradiva" vrednost članek, pri "Medij 

gradiva" vrednost kopija in pri "Prioriteta" vrednost urgentno (24 ur). 

 

3. Kliknemo gumb Opomba. Odpre se okno, v katero vnesemo besedilo 

opombe, ki je internega značaja. 

4. Kliknemo zavihek Cena. 

5. Vnesemo podatke za izračun cene.  

Pri "Količina" se izpiše vrednost 1, pri "Enota mere" pa vrednost izv. 

Vrednosti lahko spremenimo. 

Določimo še ceno na enoto in izberemo davčno stopnjo. Če želimo, 

določimo še stopnjo popusta.  

Glede na vnesene podatke se izračunajo: vrednost brez DDV in popusta, 

znesek popusta, davčna osnova, znesek davka in skupni znesek za plačilo. 

Ta se izpiše pri "Znesek". 

6. Kliknemo gumb V redu.  

7. Za vnos nove storitve ponovimo točke od 1 do 6. 

8. Če želimo storitev v ceniku spremeniti, jo označimo pri "Storitve" in 

kliknemo gumb Uredi. 

9. Če želimo storitev iz cenika zbrisati, jo označimo pri "Storitve" in 

kliknemo gumb Zbriši. 

 

V seznamu objektov, ki so povezani s skupino dobaviteljev v ceniku, odpremo 

mapo Storitve (če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja) ali 

Storitve/terjatve – skupina (MI) (če knjižnica uporablja segment 

COBISS2/Izposoja) in iz seznama izberemo storitev, ki jo želimo spremeniti. 

Zatem izberemo metodo Objekt / Uredi. 

11.3.2.3 Brisanje skupine dobaviteljev 

Skupine dobaviteljev brišemo v urejevalniku Cenik (pod zavihkom 

Storitve/terjatve – skupina (MI), če knjižnica uporablja segment 

COBISS3/Izposoja). 

 

Možnosti ... 
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Status cenika je v pripravi. Če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, 

je lahko status cenika tudi v veljavi. 

 

1. V urejevalniku Cenik (pod zavihkom Storitve/terjatve – skupina (MI), če 

knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja) označimo v seznamu 

definiranih skupin želeno skupino. 

2. Kliknemo gumb Zbriši.  

11.3.3 Določanje veljavnosti cenika 

Cenik v pripravi lahko kadar koli določimo kot veljaven. 

 

Status cenika je v pripravi. 

 

1. Poiščemo in izberemo cenik.  

2. Izberemo metodo Objekt / Določi cenik kot veljaven.  

 

Pri izbranem ceniku se k "Velja od" vpiše tekoči datum in njegov status se 

spremeni. Cenik, ki je bil doslej v pripravi, postane veljaven, doslej veljavni 

cenik pa se arhivira. Hkrati se pri doslej veljavnem ceniku pri "Velja do" vpiše 

datum, ki je za en dan starejši od tekočega datuma. Spremeni se tudi status 

doslej veljavnega cenika. 

 

Cenik v pripravi  

 v veljavi 
 

Doslej veljavni cenik  

 v arhivu 

 

Nasvet za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Če želimo vpogled v cenik, ki je trenutno v veljavi, izberemo razred Cenik in 

metodo Razred / Naloži aktivni cenik.  

 

 Nasvet za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Če želimo izpisati cenik z vsemi skupinami storitev in terjatev, cenik najprej 

poiščemo in izberemo v razredu Cenik ter uporabimo metodo Objekt / 

Natisni.  

11.3.4 Arhiviranje veljavnega cenika 

Če naša knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, lahko veljavni cenik 

kadar koli arhiviramo. 

Postopek 

Pogoj 

Status po določanju 

veljavnosti 

Postopek 

  
 

  
 

Pogoj 
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Knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja. Status cenika je v veljavi. 

 

1. Poiščemo in izberemo cenik.  

2. Izberemo metodo Objekt / Arhiviraj veljavni cenik.  

 

V bazo podatkov se shrani novi objekt – kopija veljavnega cenika. Pri tem 

ceniku se k "Velja do" vpiše tekoči datum. Arhivirane podatke lahko kadar koli 

pogledamo, spreminjati pa jih ne moremo. Veljavni cenik lahko spreminjamo 

še naprej. 

 

Veljavni cenik 

 ohrani status 
 

Kopija cenika  

 v arhivu 

11.3.5 Brisanje cenika  

Status cenika je v pripravi. Če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, 

lahko zbrišemo tudi cenik iz arhiva (status cenika je v arhivu). 

 

1. Poiščemo in izberemo cenik.  

2. Izberemo metodo Objekt / Zbriši.  

 

Postopek 

Status po arhiviranju 

cenika 

Postopek 

Pogoj 

Pogoj 
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12 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN 

BAZAMI PODATKOV 

V poglavju je opisano, kako je segment COBISS3/Medknjižnična izposoja 

povezan z drugimi segmenti programske opreme COBISS3 in COBISS2, 

bibliografskimi bazami podatkov in bazo podatkov COLIB. 

Podpoglavja: 

 COBISS3/Zaloga 

 COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja  

 COBISS3/Izpisi  

 COBISS3/Upravljanje aplikacij  

 Bibliografske baze podatkov  

 Baza podatkov COLIB 

 COBISS/OPAC 
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12.2 COBISS3/IZPOSOJA, COBISS2/IZPOSOJA 

Člani knjižnice se pojavljajo kot naročniki gradiva v medknjižnični izposoji. 

Zato je v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja dodan razred Član. Če 

knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, je dodan tudi razred Cenik.  

Če knjižnica izvaja postopke izposoje v okolju COBISS2 (uporablja segment 

COBISS2/Izposoja), lahko v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja 

podatke o članih, ki se pojavljajo kot naročniki gradiva v medknjižnični 

izposoji,  le pregledujemo in uporabimo, medtem ko jih lahko vnašamo in 

spreminjamo samo v segmentu COBISS2/Izposoja. V tem segmentu določimo 

tudi člana, pri katerem bodo evidentirane rezervacije gradiva domače knjižnice 

za medknjižnično izposojo. Podatke o tem članu (običajno je to organizacijska 

enota knjižnice) lahko spreminjamo, njegova evidenca rezerviranega gradiva pa 

se vzdržuje programsko, z izvedbo določenih postopkov v segmentih 

COBISS3/Medknjižnična izposoja in COBISS2/Izposoja. 

Ko naročniku medknjižnične izposoje v segmentu COBISS3/Medknjižnična 

izposoja izposodimo gradivo domače knjižnice, ki smo ga zanj prej rezervirali, 

se v segmentu COBISS2/Izposoja rezervacija tega gradiva zbriše iz evidence 

vsega rezerviranega gradiva za medknjižnično izposojo pri članu, pri katerem 

so evidentirane rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo, v lokalni bazi 

podatkov o izposojenem gradivu pa se evidentira medknjižnična izposoja 

gradiva domače knjižnice (pri članu 9999999 Medknjižnična izposoja). Pri 

vračilu gradiva v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja se prav tako 

ažurirajo podatki o medknjižnični izposoji v segmentu COBISS2/Izposoja in 

spremeni se status gradiva domače knjižnice. 

Če naša knjižnica izvaja postopke izposoje v okolju COBISS3 (uporablja 

segment COBISS3/Izposoja), lahko v segmentu COBISS3/Medknjižnična 

izposoja podatke o članih, ki se pojavljajo kot naročniki gradiva v 

medknjižnični izposoji, pregledujemo in uporabimo, če imamo pooblastilo 

I_OSN – vpis članov in sprememba njihovih podatkov ter izvedba postopkov v 

izposoji, pa jih lahko tudi vnašamo in spreminjamo. Ker se vsaka rezervacija 

gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo evidentira tudi pri 

konkretnem naročniku, ni treba določati posebnega člana, pri katerem bodo 

evidentirane vse rezervacije gradiva domače knjižnice za medknjižnično 

izposojo.   
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Institut informacijskih znanosti 

2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija 
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faks: +386 (0)2 25 24 334 

e-pošta: cobisservis@izum.si 

spletna stran priročnika: http://e-prirocniki.izum.si/ 

Vsebina se dopolnjuje občasno. 
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