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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. 

 

Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Naročnikom lahko po medknjižnični izposoji izposojamo tudi takšne enote 

gradiva, ki so v naši knjižnici povezane v komplet. Obravnava prejetih 

zahtevkov za MI za takšno gradivo je opisana v pogl. 13.1. 

 

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.  
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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. 

 

Po izbiri naročnika 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. 

Če ima naša knjižnica oddelke in uporabljamo segment COBISS3/Izposoja, 

lahko pri zahtevku za MI določimo še oddelek, katerega podatki se upoštevajo 

v naslovu pošiljatelja v dokumentih, nastalih v procesu obdelave tega zahtevka 

za MI (gl. pogl. 2.1.6). 

   

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. 

Postopek 

Pogoj 
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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  

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 
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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 

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 

Možnosti ... 

Kako naprej ... 

Status po vnosu 

zahtevka za MI 
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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 

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 

Pogoj 
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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. 

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 

Postopek 

Pogoj 

Možnosti ... 

Postopek 
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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 

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.  
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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. 

 

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. 

Status po vnosu 

splošnih podatkov 

Kako naprej ... 

  

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

Odpre se urejevalnik Gradivo. 

2. Določimo vrsto storitve ter vrsto in medij gradiva. V skladu z nastavitvami 

v inicializacijski datoteki se pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in "Medij 

gradiva" izpišejo privzete vrednosti za izposojo monografske publikacije ali 

za nakup člankov.  

 

Opozorilo: 

V inicializacijski datoteki knjižnice je možno nastaviti tak parameter, da se 

ob vnosu podatkov o gradivu v zahtevek za MI pri "Vrsta storitve","Vrsta 

gradiva" in "Medij gradiva" namesto vrednosti za izposojo monografske 

publikacije izpišejo vrednosti za nakup člankov. 

 

Če vrednosti ne ustrezajo naročenemu gradivu, jih spremenimo. Izbira vrste 

in medija gradiva ni odvisna od vrste storitve. 

 

Nasvet: 

Če se pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in "Medij gradiva" izpišejo 

vrednosti za izposojo monografske publikacije: izposoja, mon. publ. in 

knjiga, jih najhitreje spremenimo v vrednosti za nakup člankov, če 

kliknemo gumb Spremeni privz. vredn. Po kliku na ta gumb se pri "Vrsta 

storitve" izpiše vrednost nakup, pri "Vrsta gradiva" vrednost članek in pri 

"Medij gradiva" vrednost kopija (ali vrednost, ki je v inicializacijski 

datoteki določena kot privzeta ob nakupu člankov). S ponovnim klikom na 

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

"Medij gradiva" zopet izpišejo 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, del mon. publ., standard ali patent in pri 

"Medij gradiva" vrednost kopija ali vrednost, ki je v inicializacijski datoteki 

določena kot privzeta ob nakupu  člankov) 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.  

 

Postopek 
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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. 

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 

Status po vnosu  

gradiva 
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 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 

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 

Postopek 

Možnosti ... 

Kako naprej ... 
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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 

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

gradiva" in "Medij gradiva".  

 

Primeri:  

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 (ali vrednost, ki je v 

inicializacijski datoteki določena kot privzeta ob nakupu člankov).  

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 serijski publikaciji, se pri "Vrsta gradiva" in pri "Medij 

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

storitve" (izposoja) ostane nespremenjena. 

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

vrednosti nakup, članek in kopija (ali vrednost, ki je v inicializacijski datoteki 

določena kot privzeta ob nakupu člankov) in iz vzajemne baze podatkov 

prenesemo podatke o monografski ali serijski publikaciji, se po prenosu 

bibliografskih podatkov pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in pri "Medij 

gradiva" vrednosti ne spremenijo. 

 

 

  



COBISS     COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 

© IZUM,  december 2015 2.1-13 

 

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, del mon. publ., standard ali patent in pri 

"Medij gradiva" vrednost  kopija ali vrednost, ki je v inicializacijski datoteki 

določena kot privzeta ob nakupu  člankov, 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. 

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 

Možnosti ... 

  

Postopek 
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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.    

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.  

Postopek 
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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 ali vrednost, ki je v inicializacijski datoteki določena 

kot privzeta ob nakupu  člankov, 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"). 

 

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.  
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Opozorilo: 

Če želimo iz lokalne baze podatkov prenesti podatke o monografski ali serijski 

publikaciji, ki jo želimo izposoditi naročniku, moramo pred prehodom v 

katalog preveriti, ali imamo pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in "Medij 

gradiva" izbrane ustrezne vrednosti (izposoja, mon. publ. ali  ser. pub. in 

knjiga ali zvezek). Če vrednosti niso ustrezne, jih spremenimo. Po prenosu 

bibliografskih podatkov iz lokalne baze podatkov namreč ne moremo več 

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

(razen če zbrišemo rezervacijo gradiva). 

 

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 

Dobavitelj. Gumb predstavlja povezavo z razredom Partner, kjer so 

shranjeni tudi podatki o partnerjih dobaviteljih za MI. 

Pogoj 

Postopek 
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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  
 

Gradivo 

 določen dobavitelj 

 

Status po določitvi 

dobavitelja 
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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 

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

IZUM nastavi šifrant davčnih stopenj v inicializacijski datoteki. 

Vnesemo še: 

Možnosti ... 

Postopek 

Kako naprej ... 

Pogoj 
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 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). 

 

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). 

Možnosti ... 
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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". 

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). 

Postopek 

Pogoj 
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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. 

2.1.6 Določitev oddelka, katerega podatki se 

upoštevajo v naslovu pošiljatelja v 

dokumentih v medknjižnični izposoji 

Če ima naša knjižnica oddelke in uporabljamo segment COBISS3/Izposoja, 

lahko pri zahtevku za MI določimo oddelek, katerega podatki se (namesto 

podatkov o kontaktu za medknjižnično izposojo) upoštevajo v naslovu 

pošiljatelja v dokumentih, nastalih v procesu obdelave tega zahtevka za MI 

(pogoj je, da je v inicializacijsko datoteko vključen ustrezni parameter, ki ga 

vključi IZUM na zahtevo naše knjižnice). 

Za to možnost se odločimo, če je oddelek naše knjižnice hkrati tudi del neke  

organizacije in želimo, da se v izdanih dokumentih izpiše naslov tega oddelka v 

naslovu prejemnika gradiva, naslov organizacije, ki je oddelku nadrejena, pa v 

naslovu prejemnika računa. Z upoštevanjem podatkov o oddelku v naslovu 

pošiljatelja bo prejemnik dokumenta za medknjižnično izposojo vedel, kateri 

kontaktni naslov mora upoštevati pri postopkih v medknjižnični izposoji (npr. 

na kateri naslov naj pošlje naročeno gradivo, na kateri naslov naj vrne 

izposojeno gradivo, na kateri naslov naj pošlje račun ipd.) 

 

Opozorilo: 

Če se knjižnica odloči za vključitev parametra, ki omogoča, da se podatki o 

oddelku upoštevajo v naslovu pošiljatelja v dokumentih v medknjižnični 

izposoji, je obdelava zahtevkov za MI stvar interne organizacije dela. 

 

Oddelek lahko določimo v urejevalniku Zahtevek za MI, dokler ne izstavimo 

naročila. Ob rezervaciji gradiva domače knjižnice se oddelek določi 

programsko in podatka ne moremo spremeniti. Program vedno določi matični 

oddelek gradiva (tudi, kadar je gradivo medoddelčno izposojeno). 

 

Domača knjižnica ima oddelke in uporablja segment COBISS3/Izposoja. V 

inicializacijsko datoteko knjižnice je vključen parameter, ki omogoča, da lahko 

pri zahtevku za MI določimo oddelek, katerega podatki se upoštevajo v naslovu 

pošiljatelja v dokumentih, nastalih v procesu obdelave tega zahtevka za MI. 

Zahtevek za MI ima status prispelo, evidentirano, določeno gradivo, določen 

dobavitelj, pri čemer dobavitelj ni domača knjižnica, ali v obdelavi, pri čemer 

naročila še nismo izstavili (naročilo ima verzijo 0 in status evidentirano). 

 

1. V urejevalniku Zahtevek za MI/Splošno kliknemo gumb Oddelek, ki 

predstavlja povezavo z razredom Oddelek. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Oddelek. 

Pogoj 

Postopek 
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2. Poiščemo in izberemo oddelek, katerega podatki naj se upoštevajo v 

naslovu pošiljatelja v dokumentih za medknjižnično izposojo.  

Izberemo lahko kateri koli oddelek, ki smo ga vnesli pri podatkih o domači 

knjižnici (pod zavihkom Oddelki za izposojo). Če ima oddelek več kot 

enega nadrejenega partnerja, se po izbiri oddelka odpre še okno Naslovi 

partnerja, kjer iz seznama partnerjev, ki so oddelku nadrejeni, izberemo 

tistega partnerja, ki bo v naročilu naveden kot prejemnik računa. 

Z izbiro oddelka se ob gumbu Oddelek izpišejo identifikacijski podatki o 

izbranem oddelku: dvomestna oznaka in ime oddelka ter informacija, ali 

ima oddelek računalniško podprto izposojo. 

 

Pri zahtevku za MI, pri katerem smo določili oddelek, se po shranjevanju 

ustvari povezava z izbranim oddelkom in njegovim nadrejenim partnerjem, 

podatka pa sta vidna tudi v brskalniku v delu okna s seznamom atributov. V 

procesu nadaljne obdelave tega zahtevka za MI sta podatka vidna v seznamu 

atributov in dostopna med povezavami tudi pri vseh objektih, ki so z njim 

povezani (gradivo, naročilo, dobavnica, prejeto dobavljeno gradivo). 

 

Opozorilo: 

Kako bo strukturiran naslov pošiljatelja v dokumentih za medknjižnično 

izposojo, je odvisno od tega, katere podatke o oddelku smo vnesli (ali smo 

oddelku določili nadrejenega partnerja ali ne). 

 

Primer:  

Če ima oddelek domače knjižnice nadrejenega partnerja, pri katerem smo 

vnesli identifikacijsko številko za DDV, se bodo v naročilu pri naslovu 

prejemnika gradiva upoštevali podatki o tem oddelku, pri naslovu prejemnika 

računa (ki je tudi zavezanec za DDV) pa podatki o njegovem nadrejenem 

partnerju. 

Če ima oddelek domače knjižnice nadrejenega partnerja, pri katerem nismo 

vnesli identifikacijske številke za DDV, smo mu pa določili nadrejenega 

partnerja, pri katerem smo vnesli identifikacijsko številko za DDV, se bodo v 

naročilu pri naslovu prejemnika gradiva upoštevali podatki o tem oddelku, pri 

naslovu prejemnika računa podatki o njegovem nadrejenem partnerju, kot 

davčni zavezanec pa bo naveden partner, ki ni neposredno nadrejen oddelku, 

ampak njegovemu nadrejenemu partnerju. 

Če oddelek domače knjižnice nima nadrejenega partnerja, se bodo v naročilu 

pri naslovu prejemnika gradiva upoštevali podatki o tem oddelku, pri naslovu 

prejemnika računa pa podatki o domači knjižnici.  

 

Oddelek najhitreje določimo, če v urejevalniku Zahtevek za MI/Splošno ob 

gumbu Oddelek kliknemo ikono . Odpre se okno za vnos ali brisanje 

povezave, kjer vpišemo oznako oddelka in kliknemo gumb V redu. 

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

iz vnosnega polja izbrišemo dosedanjo oznako oddelka, vpišemo novo vrednost 

in nato kliknemo gumb V redu. 

Možnosti ... 

  

 



COBISS COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 

© IZUM, december 2015 2.3-1 

 

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. Če naša 

knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, lahko rezerviramo tudi 

takšne enote gradiva, ki so v naši knjižnici povezane v komplet. Posebnosti 

pri rezervaciji kompleta so opisane v pogl. 13.3. 

 

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).  

                                                      
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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Če knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, se rezervirano gradivo 

evidentira tudi pri članu, pri katerem se vzdržuje evidenca rezerviranega 

(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 LOAN_BASIC – 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: 

                                                      
3
 Gl. opombo pod št. 1. 

Status po rezervaciji   

gradiva domače 

knjižnice 

Kako naprej … 
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 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 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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2.3.4.4 Kontrola leta, letnika, fizične oblike in številke 

zvezka pri serijskih publikacijah 

Program izvede kontrole po naslednjem vrstnem redu: 

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 
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Na osnovi sporočila se odločimo, ali bomo izbrano gradivo rezervirali ali ne.  

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, oznaka enote kompleta, 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. 

 

Postopek 
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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. 

 

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 

LOAN – 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, oznaka enote kompleta, 

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.  

Postopek 

  

Možnosti … 
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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 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 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 

LOAN – 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)). 

Možnosti … 
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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, m – izposojeno po MI, b – zadržano ali l – 

izgubljeno). 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 izposoji; to gradivo ima lahko status  o – rezerviran prost 

izvod, w – čaka na polici (rezervacija), r – rezervirano neprosto gradivo,  c – 

izposojeno na dom, m – izposojeno po MI, b – zadržano ali l – izgubljeno).  

 

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")  

Postopek 

Pogoj 
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 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.  

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 

LOAN – 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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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). 

Gl. tudi pogl. 13.7. 

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).  

 

 

Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Če smo za naročnika rezervirali komplet gradiva, ne moremo evidentirati 

prejema drugega kompleta, tudi če enote, povezane v ta komplet, ustrezajo 

rezerviranim enotam. 

 

 

Postopek 
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5.3.3 Pregled izposojenega gradiva domače 

knjižnice 

Pogledamo lahko vse gradivo domače knjižnice, ki je trenutno medknjižnično 

izposojeno.   

 

1. Poiščemo in izberemo objekt Domača knjižnica.  

2. Izberemo metodo Objekt / Prikaži seznam izposojenega gradiva (MI).   

Odpre se okno Seznam medknjižnično izposojenega gradiva.  

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, oznaka enote kompleta, 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). 

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 

medknjižnično izposojenega gradiva s klikom na gumb Zapri. 

 

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja in imamo pooblastilo 

LOAN – 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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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. 

 

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 

 

Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Ob evidentiranju vračila kompleta gradiva se pri gradivu iz zahtevka za MI 

med povezavami ohranita povezavi Bibliografski zapis in Polja 996/997. Ti 

povezavi omogočata vpogled v podatke o vseh enotah gradiva, ki smo jih 

naročniku izposodili kot komplet, tudi če smo kasneje komplet preoblikovali ali 

ga razdrli.  

 

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.  

Kako naprej ... 

Možnosti ... 
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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.  

 

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 
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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 

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 
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izposojeno v oddelek za MI. Vrnite ga v matični oddelek (oz. evidentirajte 

njegovo vračilo).".  

 

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. 
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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 CRO_PL – 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 
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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.  

 

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. 

 

Cenik ima status v veljavi ali v arhivu. 

Postopek Postopek Postopek 

  

Status cenika po 

kreiranju  

Kako naprej ... 

Pogoj 
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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. 

 

1. V urejevalniku Cenik (pod zavihkom Storitve/terjatve – skupina (MI), če 

knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja) kliknemo gumb Nov 

objekt.  

Postopek 

Postopek 

Pogoj 

Postopek 

Status novega cenika 

po kopiranju  

Pogoj 
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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 

COBISS3/Izposoja).  

2. Pri "Vrsta storitve/terjatve" (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 COBISS3/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 COBISS3/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 COBISS3/Izposoja) in iz 

seznama izberemo skupino dobaviteljev, ki jo želimo spremeniti. Zatem 

izberemo metodo Objekt / Uredi. 

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 COBISS3/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 

COBISS3/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 

COBISS3/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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13 OBRAVNAVA KOMPLETOV V 

MEDKNJIŽNIČNI IZPOSOJI 

Po medknjižnični izposoji lahko izposojamo tudi takšne enote gradiva domače 

knjižnice, ki jih knjižnica poveže v komplet, ker jih želi izposojati hkrati in pod 

enakimi pogoji. Ko oblikujemo komplet, določimo vodilno enoto, ki 

opredeljuje skupne lastnosti kompleta. Postopek oblikovanja kompleta je 

opisan v priročniku COBISS3/Zaloga; gl. pogl. 6.10. V tem poglavju pa so 

opisane posebnosti pri obravnavi in obdelavi prejetih zahtevkov za MI za 

gradivo, ki je v naši knjižnici povezano v komplet.  

Podpoglavja: 

 Obravnava zahtevkov za MI za gradivo, ki je v domači knjižnici 

povezano v komplet  

 Kompleti v katalogu 

 Rezervacija kompleta 

 Brisanje rezervacije kompleta 

 Preklic zahtevka za MI, preklic internega naročila in zahtevka za MI ter 

evidentiranje nerealizirane dobave v primeru rezervacije kompleta 

 Priprava dobavnice za izposojo kompleta (hitra metoda) 

 Evidentiranje prejema kompleta  

 Izstavitev in pošiljanje dobavnice za komplet 

 Vračilo kompleta 

 Dopolnitve v izpisih 
 

 

Opozorilo: 

Dopolnitve, opisane v tem poglavju, veljajo le v knjižnicah, ki uporabljajo 

segment COBISS3/Izposoja.   
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13.1 OBRAVNAVA ZAHTEVKOV ZA MI ZA GRADIVO, KI JE V 

DOMAČI KNJIŽNICI POVEZANO V KOMPLET 

Prejeti naročnikov zahtevek za MI lahko vključuje podatke o eni ali o več 

enotah gradiva, ki so v naši knjižnici samostojne ali pa so povezane v komplet. 

Obravnava vsakega prejetega naročnikovega zahtevka za MI je zato odvisna 

od:  

 podatkov o gradivu, ki so navedeni v njem (število naročenih enot), in 

 načina izposoje naročenega gradiva v naši knjižnici (ali naročene enote 

gradiva izposojamo samostojno ali v kompletu) 

pa tudi od: 

 načina njegovega shranjevanja v bazo podatkov (ali se je prejeti 

zahtevek za MI v bazo podatkov shranil programsko ali smo podatke o 

njem evidentirali sami)  

Obravnava naročnikovih zahtevkov za MI za gradivo, ki je v naši knjižnici 

povezano v komplet, je opisana v poglavjih 13.1.1 in 13.1.2. 

 

13.1.1 Obravnava zahtevkov za MI, ki jih 

prejmemo po e-pošti 

Naročnik nam lahko po e-pošti (iz okolja COBISS3 ali z drugim e-poštnim 

programom) pošlje enega ali več zahtevkov za MI, s katerim(-i) naroča 

gradivo, ki je v naši knjižnici povezano v komplet.  

Če naročnik naroča natančno toliko enot, kot jih je v kompletu, s katerim 

razpolaga naša knjižnica, v razredu Zahtevek za MI kreiramo en objekt (ne 

glede na število zahtevkov za MI, ki nam jih je poslal naročnik) in rezerviramo 

komplet gradiva. 

Če naročnik naroča več enot, kot jih je v kompletu, s katerim razpolaga naša 

knjižnica, in ima naša knjižnica na zalogi vse naročene enote, v razredu 

Zahtevek za MI kreiramo ustrezno število objektov. Pri prvem zahtevku za MI 

rezerviramo komplet gradiva, pri preostalih zahtevkih za MI pa naročene enote, 

ki niso del kompleta (pri vsakem zahtevku za MI posamezno samostojno 

enoto). 

Če naročnik naroča več enot, kot jih je v kompletu, s katerim razpolaga naša 

knjižnica, in naša knjižnica nima na zalogi vseh naročenih enot, je postopek 

obravnave naročnikovega zahtevka za MI (ali več njegovih zahtevkov za MI) 

odvisen od odločitve naročnika: 

 naročniku dobavimo enote, ki jih imamo na zalogi (glede na število 

enot, ki jih imamo na zalogi, in glede na to, koliko od teh enot je v naši 
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knjižnici povezanih v komplet, kreiramo ustrezno število zahtevkov za 

MI in rezerviramo gradivo) 

 naročnikov zahtevek za MI (ali več njegovih zahtevkov za MI) 

zavrnemo  

Če je število naročenih enot manjše, kot je število enot v kompletu, s katerim 

razpolaga naša knjižnica,  je postopek obravnave naročnikovega zahtevka za 

MI (ali več njegovih zahtevkov za MI) prav tako odvisen od odločitve 

naročnika: 

 naročniku dobavimo vse enote kompleta (tudi tiste, ki jih ni naročil) 

 naročnikov zahtevek za MI (ali več njegovih zahtevkov za MI) 

zavrnemo  

 

Opozorilo: 

Kadar naročnik naroči gradivo, ki je v naši knjižnici povezano v komplet, v 

razredu Zahtevek za MI vedno kreiramo samo en objekt (in ne toliko 

objektov, kot je enot v kompletu ali kot je število zahtevkov za MI, ki smo jih 

prejeli od naročnika). 

 

Na enak način evidentiramo tudi zahtevke za MI, ki nam jih naročniki pošljejo 

s klasično pošto ali po faksu. 

13.1.2 Obravnava prejetih COBISS3/MI-naročil 

Če od naročnika prejmemo eno COBISS3/MI-naročilo za gradivo, ki je v naši 

knjižnici povezano v komplet, pri njegovi obravnavi ni posebnosti  

(rezerviramo komplet gradiva). 

Če od naročnika prejmemo več COBISS3/MI-naročil za gradivo, ki je v naši 

knjižnici povezano v komplet, pri enem od teh prejetih COBISS3/MI-naročil, s 

katerim naročnik naroča eno od enot iz kompleta, rezerviramo komplet, prejeta 

COBISS3/MI-naročila, s katerimi naročnik naroča druge enote iz kompleta, pa 

združimo z njim (gl. pogl. 13.1.2.1).  

Če naročnik s poslanimi COBISS3/MI-naročili naroča več enot, kot jih je v 

kompletu, s katerim razpolaga naša knjižnica, in ima naša knjižnica na zalogi 

vse naročene enote, pri enem od prejetih COBISS3/MI-naročil, s katerim 

naročnik naroča eno od enot iz kompleta, rezerviramo komplet, prejeta 

COBISS3/MI-naročila, s katerimi naročnik naroča druge enote iz kompleta, pa 

združimo z njim. Pri preostalih prejetih COBISS3/MI-naročilih rezerviramo 

enote, ki niso del kompleta. 

Če naročnik s poslanimi COBISS3/MI-naročili naroča več enot, kot jih je v 

kompletu, s katerim razpolaga naša knjižnica, in naša knjižnica nima na zalogi 

vseh naročenih enot, je postopek obravnave prejetih COBISS3/MI-naročil 

odvisen od odločitve naročnika: 

 naročniku dobavimo enote, ki jih imamo na zalogi (glede na število 
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enot, ki jih imamo na zalogi, in glede na to, koliko od teh enot je v naši 

knjižnici povezanih v komplet, pri enem od prejetih COBISS3/MI-

naročil rezerviramo komplet, preostala prejeta COBISS3/MI-naročila, s 

katerimi naročnik naroča posamezne enote iz kompleta, pa združimo z 

njim; prejeta COBISS3/MI-naročila za enote gradiva, ki jih naša 

knjižnica nima na zalogi, zavrnemo) 

 prejeto COBISS3/MI-naročilo (ali več naročil) zavrnemo  

Če naročnik s poslanimi COBISS3/MI-naročili naroča manj enot, kot jih je v 

kompletu, s katerim razpolaga naša knjižnica, je postopek obravnave prejetih 

COBISS3/MI-naročil odvisen od odločitve naročnika: 

 naročniku dobavimo vse enote kompleta (tudi tiste, ki jih ni naročil) 

 prejeto COBISS3/MI-naročilo (ali več naročil) zavrnemo  

13.1.2.1 Združevanje prejetih COBISS3/MI-naročil 

   

Zahtevek za MI, ki ga želimo združiti z drugim zahtevkom za MI, je prejeto 

COBISS3/MI-naročilo in ima status prispelo ali določeno gradivo.  

 

1. V razredu Zahtevek za MI poiščemo in izberemo zahtevek za MI.  

2. Izberemo metodo Objekt / Združi.  

Odpre se okno Združi zahtevek za MI <št. izbranega zahtevka za MI> z 

zahtevkom za MI:. V njem so izpisani podatki o zahtevku za MI, s katerim 

lahko združimo izbrani zahtevek za MI. To je zahtevek za MI:  

 ki ima istega naročnika 

 ki smo ga prejeli kot COBISS3/MI-naročilo 

 pri katerem smo rezervirali komplet gradiva  

 ki ima status določen dobavitelj ali v obdelavi, pri čemer dobavnice še 

nismo izstavili 
 

Med podatki o zahtevku za MI, s katerim lahko združimo izbrani zahtevek 

za MI, se izpišejo njegova številka in status, oznaka naročnika in naslednji 

podatki o gradivu, ki smo ga zanj rezervirali: COBISS.SI-ID zapisa, oznaka 

enote kompleta, inventarna številka in signatura (če je rezervirano prosto 

gradivo), status v izposoji, datum rezervacije, datum poteka rezervacije ter 

nekateri bibliografski podatki. V knjižnicah z oddelki se izpišeta tudi 

številka matičnega oddelka gradiva in številka oddelka, v katerem je 

evidentirana rezervacija gradiva.  

 

Opozorilo: 

V oknu Združi zahtevek za MI <št. izbranega zahtevka za MI> z 

zahtevkom za MI: so lahko navedeni podatki tudi o več zahtevkih za MI, s 

katerimi lahko združimo izbrani zahtevek za MI. 

 

Postopek 

Pogoj 
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3. Označimo zahtevek za MI, s katerim želimo združiti izbrani zahtevek za 

MI, in kliknemo gumb Izberi (zahtevek za MI lahko izberemo tudi tako, da 

dvakrat kliknemo nanj).  

Odpre se okno z vprašanjem: "Ali želite zahtevek za MI št. <št. izbranega 

zahtevka za MI> združiti z zahtevkom za MI št. < št. zahtevka za MI, ki smo 

ga izbrali v seznamu zahtevkov za MI, s katerimi lahko združimo izbrani 

zahtevek za MI št.>?". 

4. Kliknemo gumb Da. 

 

Program izbrani zahtevek za MI poveže z zahtevkom za MI, ki smo ga izbrali 

med ponujenimi:  k "Oznaka listine" vpiše številko prejetega referenčnega 

dokumenta naročnika iz zahtevka za MI z rezerviranim kompletom, s katerim 

smo združili izbrani zahtevek za MI (pri prejetem COBISS3/MI-naročilu je to 

številka naročnikovega naročila), in zakjuči njegovo obdelavo (izbrani 

zahtevek za MI dobi status zaključeno – združeno).  

Pri zahtevku za MI z rezerviranim kompletom, s katerim smo združili izbrani 

zahtevek za MI, pa k "Oznaka listine" vpiše številko prejetega referenčnega 

dokumenta naročnika iz izbranega zahtevka za MI (tj. iz zahtevka za MI, pri 

katerem smo uporabili metodo za združitev).  

Vrednosti pri "Oznaka listine" ne moremo spremeniti niti v zahtevku za MI, ki 

smo ga združili z drugim zahtevkom za MI, niti v zahtevku za MI, s katerim 

smo povezali (združili) druge zahtevke za MI.  

 

Opozorilo: 

Pri zahtevku za MI z rezerviranim kompletom, s katerim smo združili drug 

zahtevek za MI, ne moremo zbrisati ali spremeniti rezervacije kompleta niti 

spremeniti naročnika, lahko pa evidentiramo preklic tega zahtevka za MI, 

preklic internega naročila in zahtevka za MI ali nerealizirano dobavo gradiva. 

 

Zahtevek za MI, ki smo ga združili z drugim zahtevkom za MI:  

 zaključeno – združeno  
 

Gradivo 

 zaključeno – zahtevek združen 

 

Status zahtevka za MI z rezerviranim kompletom, s katerim smo združili 

izbrani zahtevek za MI, se ne spremeni. 

13.1.2.2 Razdruževanje prejetih COBISS3/MI-naročil 

   

Zahtevek za MI, ki smo ga združili z drugim zahtevkom za MI, lahko ponovno 

ločimo od tega zahtevka za MI. 

 

Zahtevek za MI ima status zaključeno – združeno.  Pogoj 

Status po 

združevanju 
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1.  V razredu Zahtevek za MI poiščemo in izberemo zahtevek za MI.  

2. Izberemo metodo Objekt / Razdruži.  

Program poišče v bazi podatkov zahtevek za MI z rezerviranim kompletom, 

s katerim je združen izbrani zahtevek za MI. Če ima ta zahtevek za MI 

status v obdelavi, pri čemer dobavnice še nismo izstavili, se odpre okno z 

vprašanjem: "Ali želite zahtevek za MI št. <št. izbranega zahtevka za MI> 

ločiti od zahtevka za MI št. < št. zahtevka za MI, s katerim je združen 

izbrani zahtevek za MI št.>?". 

3. Kliknemo gumb Da. 

 

Program pri izbranem zahtevku za MI, ki smo ga ločili od zahtevka za MI z 

rezerviranim kompletom pri "Oznaka listine", zbriše številko prejetega 

referenčnega dokumenta naročnika iz zahtevka za MI z rezerviranim 

kompletom, s katerim je bil izbrani zahtevek za MI združen.  

Pri zahtevku za MI z rezerviranim kompletom, s katerim je bil izbrani zahtevek 

za MI združen, program pri "Oznaka listine" zbriše številko prejetega 

referenčnega dokumenta naročnika iz izbranega zahtevka za MI.  

 

Zahtevek za MI, ki smo ga ločili od zahtevka za MI z rezerviranim kompletom:  

 določeno gradivo  
 

Gradivo 

 evidentiran zahtevek   

 

Status zahtevka za MI z rezerviranim kompletom, od katerega smo ločili 

izbrani zahtevek za MI, se ne spremeni. 

  

Postopek 

Status po 

razdruževanju 
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13.2 KOMPLETI V KATALOGU 

13.2.1 Izpis podatkov v katalogu 

V katalogu se enote, ki sestavljajo komplet in so iz istega bibliografskega 

zapisa, izpisujejo skupaj za vsak komplet posebej. Pri vsakem kompletu se po 

izvršenem iskanju med podatki o zalogi v prvi vrstici izpiše za inventarno 

številko še številka kompleta, za njo pa še številka enote iz kompleta in število 

vseh enot v kompletu. Enote so razvrščene glede na številko kompleta. 

Če so enote kompleta iz različnih bibliografskih zapisov, se v katalogu ne 

izpisujejo skupaj, temveč se izpiše le tista enota kompleta, ki smo jo v katalogu 

poiskali. Pri vsaki enoti se izpiše podatek o številki kompleta in številki enote 

kompleta. Tako lahko komplet rezerviramo na osnovi izbora katere koli enote.  

13.2.2 Vpogled v stanje gradiva 

V oknu Vpogled v stanje gradiva (ki se odpre, če v katalogu kliknemo gumb 

Preglej) se za inventarno številko posamezne enote kompleta izpiše še številka 

kompleta, za njo pa še številka enote iz kompleta in število vseh enot v 

kompletu. 
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13.3 REZERVACIJA KOMPLETA 

Rezerviramo lahko komplet gradiva, sestavljen iz enot, ki pripadajo istemu 

bibliografskemu zapisu ali več različnim bibliografskim zapisom. Komplet 

rezerviramo na enak način kot samostojne enote gradiva domače knjižnice (gl. 

pogl. 2.3). 

Za rezervacijo kompleta lahko v katalogu izberemo katero koli enoto kompleta. 

Ko s klikom na gumb Rezerviraj potrdimo izbor, program preveri, ali je 

izbrano gradivo možno rezervirati (gl. pogl. 2.3.4). Če je rezervacija možna in 

program ugotovi, da želimo rezervirati komplet, izpiše vprašanje: "Izbrana 

enota je del kompleta. Ob njeni rezervaciji boste hkrati rezervirali tudi 

preostale enote, ki sestavljajo komplet. Ali želite nadaljevati rezervacijo 

kompleta?". Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, program izvede postopek 

rezervacije.   

13.3.1 Rezervacija prostega kompleta 

Ob rezervaciji prostega kompleta se rezervirajo vse enote kompleta, v izbrani  

zahtevek za MI pa se shranijo naslednji podatki (navedene so samo posebnosti 

v primerjavi z rezervacijo samostojne enote): 

 med podatke o gradivu se k "Del/številka" prenese vrednost iz podpolja 

996d\x ("Številčenje v sig. - ozn. dela (d\x)") vodilne enote kompleta 

 v atribut "Oznaka enote kompleta" se shrani vrednost iz podpolja 

996/997c (v obliki #<inventarna številka vodilne enote 

kompleta>#<številka kompleta>#<številka enote iz 

kompleta>/<število vseh enot v kompletu>##)  

 v  atribut "Izvod za izposojo"  se shrani inventarna številka vodilne 

enote kompleta 

 v atribut "Signatura" se shrani signatura vodilne enote kompleta 

 v atribut "Številka za rezervacijo" se shrani identifikacijska številka 

rezervacije v obliki <COBISS.SI-ID zapisa, ki mu pripada vodilna 

enota kompleta>,<inventarna številka vodilne enote kompleta> 

Po shranjevanju zahtevka za MI, pri katerem smo rezervirali prosti komplet 

gradiva, se v seznam evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku 

(ta seznam lahko pogledamo, če v seznamu objektov, ki so povezani z izbranim 

naročnikom, odpremo mapo Gradivo domače knjižnice) uvrstijo vse enote 

kompleta; da so del kompleta, je razvidno iz podatka v stolpcih "Oznaka 

primerka" (izpisana je vrednost iz podpolja 996/997c) in "Oznaka dela/fizične 

oblike" (pri vseh enotah je izpisana inventarna številka vodilne enote). Enaki 

podatki se izpišejo v seznamu evidentiranega gradiva pri naročniku tudi, ko se 

naročniku dodeli komplet gradiva. 
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V seznamu rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično 

izposojo (gl. pogl. 2.3.5) je med podatki o zahtevku za MI, pri katerem smo 

rezervirali prosti komplet gradiva, v stolpcu "Inventarna št." izpisana 

inventarna številka vodilne enote kompleta, v stolpcu "Oznaka enote 

kompleta" pa vrednost iz podpolja 996/997c. Ta dva podatka sta vidna tudi v 

seznamu prispelega rezerviranega gradiva domače knjižnice za 

medknjižnično izposojo, med podatki o zahtevku za MI, ki mu je bil dodeljen 

komplet gradiva (gl. pogl. 2.3.6). 

Ker je v primeru rezervacije prostega kompleta z izbranim zahtevkom za MI 

povezanih več polj 996/997 iz lokalne baze podatkov o zalogi, lahko pa tudi 

več bibliografskih zapisov iz lokalne baze podatkov, se med povezavami pred 

imenom obeh povezav (Bibliografski zapis in Polja 996/997) izpiše grafična 

oznaka mape ( ), za imenom pa še število povezanih objektov. Prva mapa 

vsebuje seznam bibliografskih zapisov, ki jim pripadajo enote kompleta, druga 

mapa pa seznam enot, ki sestavljajo komplet (polja 996/997).  

13.3.2 Rezervacija neprostega kompleta 

Rezervacija neprostega kompleta je vezana na inventarno številko vodilne 

enote kompleta. Ob rezervaciji neprostega kompleta se v izbrani zahtevek za 

MI shranijo naslednji podatki (navedene so samo posebnosti v primerjavi z 

rezervacijo samostojne enote): 

 med podatke o gradivu se k "Del/številka" prenese vrednost iz podpolja 

996d\x ("Številčenje v sig. – ozn. dela (d\x)") vodilne enote kompleta 

 v atribut "Številka za rezervacijo" se shrani identifikacijska številka 

rezervacije v obliki <COBISS.SI-ID zapisa, ki mu pripada vodilna 

enota kompleta>,<inventarna številka vodilne enote kompleta>  

 

Po shranjevanju zahtevka za MI, pri katerem smo rezervirali neprosti komplet 

gradiva, se v seznam evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku 

(ta seznam lahko pogledamo, če v seznamu objektov, ki so povezani z izbranim 

naročnikom, odpremo mapo Gradivo domače knjižnice) uvrsti en zapis 

(rezervira se naslov gradiva (tj. COBIS.SI-ID oz. identifikacijska številka 

zapisa, ki mu pripada vodilna enota kompleta)); da je gradivo del kompleta, je 

razvidno iz podatka v stolpcu "Oznaka dela/fizične oblike" (izpisana je 

inventarna številka vodilne enote). 

V seznamu rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično 

izposojo  (gl. pogl. 2.3.5) je med podatki o zahtevku za MI, pri katerem smo 

rezervirali neprosti komplet gradiva, v stolpcu "COBISS.SI-ID" izpisana 

identifikacijska številka zapisa, ki mu pripada vodilna enota kompleta. Iz 

podatkov ni razvidno, da je rezervirano gradivo del kompleta. 

Ker je v primeru rezervacije neprostega kompleta gradiva z izbranim 

zahtevkom za MI lahko povezanih več bibliografskih zapisov iz lokalne baze 

podatkov, se med povezavami pred imenom povezave (Bibliografski zapis) 

izpiše grafična oznaka mape ( ), za imenom pa še število povezanih objektov. 
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Mapa vsebuje seznam bibliografskih zapisov, ki jim pripadajo enote 

rezerviranega kompleta.  

13.3.3 Dodelitev kompleta za medknjižnično 

izposojo  

Ob dodelitvi kompleta za medknjižnično izposojo se:  

 pri zahtevku za MI, pri katerem je bila evidentirana rezervacija 

neprostega kompleta, ustvari povezava z ustreznimi polji 996/997 iz 

lokalne baze podatkov o zalogi;  ker je v primeru rezervacije kompleta 

z izbranim zahtevkom za MI povezanih več polj 996/997 iz lokalne 

baze podatkov o zalogi, se med povezavami pred imenom povezave 

(Polja 996/997) izpiše grafična oznaka mape ( ), za imenom pa še 

število povezanih objektov; mapa vsebuje seznam enot, ki sestavljajo 

komplet (polja 996/997) 

 v seznamu rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično 

izposojo med podatki o zahtevku za MI, ki mu je bil dodeljen komplet 

gradiva, v stolpcu "Inventarna št." izpiše inventarna številka vodilne 

enote kompleta, v stolpcu "Oznaka enote kompleta" pa vrednost iz 

podpolja 996/997c 

 v seznamu evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku (ta 

seznam lahko pogledamo, če v seznamu objektov, ki so povezani z 

izbranim naročnikom, odpremo mapo Gradivo domače knjižnice) 

spremenijo podatki o rezerviranem gradivu – v seznam se uvrstijo vse 

enote kompleta, njihov status v izposoji je w – čaka na polici 

(rezervacija)   

 na e-naslov za medknjižnično izposojo pošlje obvestilo o prispelem 

rezerviranem kompletu gradiva 

 natisne listek s podatki o rezervaciji kompleta (ob pogoju, da ima 

knjižnica med nastavitvami v inicializacijski datoteki vključen 

parameter za izpis listka s podatki o rezervaciji in da je komplet  

dodeljen za medknjižnično izposojo s postopkom v izposoji) 
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13.4 BRISANJE REZERVACIJE KOMPLETA 

Ob brisanju rezervacije prostega kompleta gradiva se med dogodke pri gradivu 

pri dogodku "Brisanje rezervacije prostega gradiva" zapišejo: 

 identifikacijska številka zapisa (COBISS.SI-ID), ki mu pripada vodilna 

enota kompleta,  

 oznaka enote kompleta (tj. vrednost iz podpolja 996/997c)  

 identifikacijska številka rezervacije v obliki <COBISS.SI-ID zapisa, ki 

mu pripada vodilna enota kompleta>,<inventarna številka vodilne 

enote kompleta> 

Ob brisanju rezervacije neprostega kompleta gradiva se med dogodke pri 

gradivu pri dogodku "Brisanje rezervacije neprostega gradiva" zapišeta: 

 identifikacijska številka zapisa (COBISS.SI-ID), ki mu pripada vodilna 

enota kompleta  

 identifikacijska številka rezervacije v obliki <COBISS.SI-ID zapisa, ki 

mu pripada vodilna enota kompleta>,<inventarna številka vodilne 

enote kompleta> 
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13.5 PREKLIC ZAHTEVKA ZA MI, PREKLIC INTERNEGA 

NAROČILA IN ZAHTEVKA ZA MI TER EVIDENTIRANJE 

NEREALIZIRANE DOBAVE V PRIMERU REZERVACIJE 

KOMPLETA 

Ob evidentiranju: 

 preklica zahtevka za MI  

 preklica internega naročila in zahtevka za MI ali 

 nerealizirane dobave gradiva pri zahtevku za MI 
 

pri katerem je bil rezerviran komplet gradiva, se med povezavami pri gradivu 

iz tega zahtevka za MI ohranita povezavi Bibliografski zapis in Polja 996/997 

(v mapi Polja 996/997 so prikazani podatki o enotah, ki smo jih rezervirali kot 

komplet, četudi smo morda kasneje ta komplet gradiva preoblikovali ali ga 

razdrli, v mapi Bibliografski zapis je prikazan eden ali več bibliografskih 

zapisov, ki jim pripadajo omenjene enote). 

Če je bil pri zahtevku za MI rezerviran prosti komplet gradiva, se med dogodke 

pri gradivu pri dogodku "Brisanje rezervacije prostega gradiva" zapišejo: 

 identifikacijska številka zapisa (COBISS.SI-ID), ki mu pripada vodilna 

enota kompleta,  

 oznaka enote kompleta (tj. vrednost iz podpolja 996/997c)  

 identifikacijska številka rezervacije v obliki <COBISS.SI-ID zapisa, ki 

mu pripada vodilna enota kompleta>,<inventarna številka vodilne 

enote kompleta> 

Če pa je bil pri zahtevku za MI rezerviran neprosti komplet gradiva, se med 

dogodke pri gradivu pri dogodku "Brisanje rezervacije neprostega gradiva" 

zapišeta: 

 identifikacijska številka zapisa (COBISS.SI-ID), ki mu pripada vodilna 

enota kompleta  

 identifikacijska številka rezervacije v obliki <COBISS.SI-ID zapisa, ki 

mu pripada vodilna enota kompleta>,<inventarna številka vodilne 

enote kompleta> 
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13.6 PRIPRAVA DOBAVNICE ZA IZPOSOJO KOMPLETA 

(HITRA METODA) 

Če imamo v rokah komplet gradiva, ki smo ga rezerevirali za naročnika, ali 

komplet gradiva, ki je bil naročniku dodeljen (ker v času rezervacije ni bil prost 

za izposojo), internega naročila pa še nismo pripravili (zahtevek za MI ima 

status določen dobavitelj), si lahko izvedbo nekaterih postopkov olajšamo z 

uporabo hitre metode za pripravo dobavnice (gl. pogl. 2.17). 

Dobavnico lahko pripravimo samo, če imamo v rokah vse enote gradiva, ki 

sestavljajo komplet.  

 

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 Komplet s seznamom vseh enot v kompletu, ki smo ga 

rezervirali pri izbranem zahtevku za MI. V tem seznamu so na prvem mestu 

izpisani podatki o vodilni enoti kompleta (z zeleno barvo), sledijo podatki o 

preostalih enotah kompleta (s črno barvo). 

3. Odčitamo preostale enote kompleta (če nimamo čitalnika črtne kode, v 

vnosno polje pri "IN/CN:" vnesemo identifikacijske številke za vsako enoto 

posebej). 

Po potrditvi zadnje odčitane enote se odpre okno Priprava dobavnice za 

izposojo gradiva domače knjižnice. Pri "Inventarna št." se izpiše 

inventarna številka vodilne enote. Podatka ne moremo spremeniti. 

4. Pri "Vrniti do" vpišemo datum, do katerega bo moral naročnik vrniti 

komplet gradiva v knjižnico. 

5. Kliknemo gumb V redu. 

 

Po potrditvi se na delovno področje naložijo novokreirani objekti iz razredov 

Naročilo (tipa interno naročilo), Prejeto/dobavljeno gradivo in Dobavnica.  

  

Postopek 
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13.7 EVIDENTIRANJE PREJEMA KOMPLETA  

Če smo za naročnika rezervirali prosti komplet gradiva ali če mu je bil dodeljen 

komplet gradiva (ker v času rezervacije ni bil prost za izposojo), se po izbiri 

metode Naročilo / Vpiši prejem odpre okno Komplet s seznamom vseh enot v 

kompletu.V seznamu so na prvem mestu izpisani podatki o vodilni enoti 

kompleta (z zeleno barvo), sledijo podatki o preostalih enotah kompleta (s črno 

barvo). Odčitamo vse preostale enote kompleta (če nimamo čitalnika črtne 

kode, v vnosno polje pri "IN/CN:" vnesemo identifikacijske številke za vsako 

enoto posebej). Šele po potrditvi zadnje odčitane enote se odpre okno 

Prejeto/dobavljeno gradivo/Splošno. Pri "Inventarna št." je izpisana 

inventarna številka vodilne enote. Podatka ne moremo spremeniti. Pri "Vrniti 

dobavitelju do" vpišemo datum, do katerega bo moral naročnik vrniti komplet 

gradiva v knjižnico, in shranimo podatke. 

 

Opozorilo: 

Prejem lahko evidentiramo samo za komplet, ki smo ga rezervirali.  Za drugi  

komplet gradiva, ki ustreza naročenemu (rezerviranemu), prejema ni možno 

evidentirati. 

 

Opozorilo: 

Če smo za naročnika rezervirali neprosti komplet gradiva in mu ta komplet še 

ni bil dodeljen, bomo prejem gradiva sicer lahko evidentirali, ne bomo pa ga 

mogli zaključiti in pripraviti dobavnice, dokler gradivo naročniku ne bo 

dodeljeno.   

13.7.1 Določitev cene za komplet  

Znesek, ki ga bomo naročniku zaračunali za dobavljen komplet gradiva, 

določimo ob evidentiranju prejema gradiva ali ob pripravi dobavnice za 

naročnika (v urejevalniku Prejeto/dobavljeno gradivo/Cena), in sicer za 

celoten komplet (za vse enote kompleta skupaj). Vpišemo ga ročno, lahko pa 

ga izberemo tudi iz cenika (če je domača knjižnica vključena v eno od skupin 

dobaviteljev v ceniku in je za to skupino definirana ustrezna storitev glede na 

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

podatki o gradivu v zahtevku za MI). 
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13.8 IZSTAVITEV IN POŠILJANJE DOBAVNICE ZA KOMPLET  

Če je v dobavnico uvrščen komplet gradiva domače knjižnice, ki ga bomo 

naročniku izposodili, se z izstavitvijo dobavnice zbriše rezervacija kompleta in 

evidentira njegova izposoja:  

 gradivo se zbriše iz seznama rezerviranega gradiva domače knjižnice in 

uvrsti v seznam medknjižnično izposojenega gradiva domače 

knjižnice (gl. pogl. 5.3.3); v tem seznamu je med podatki o zahtevku za 

MI, pri katerem smo izposodili prosti komplet gradiva, v stolpcu 

"Inventarna št." izpisana inventarna številka vodilne enote kompleta, v 

stolpcu "Oznaka enote kompleta" pa vrednost iz podpolja 996/997c 

 v seznamu evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku (ta 

seznam lahko pogledamo, če v seznamu objektov, ki so povezani z 

izbranim naročnikom, odpremo mapo Gradivo domače knjižnice) se 

pri vseh enotah kompleta evidentirata enak datum izposoje (stolpec 

"Datum izposoje/rezervacije") in datum, do katerega mora naročnik 

gradivo vrniti (stolpec "Datum poteka") 
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13.9 VRAČILO KOMPLETA  

Pred evidentiranjem vračila najprej preverimo, ali je naročnik vrnil vse enote 

gradiva, ki smo mu jih izposodili v kompletu, in ali so vrnjene enote 

nepoškodovane.   

13.9.1 Vračilo popolnega kompleta 

1. Poiščemo gradivo (v razredu Prejeto/dobavljeno gradivo ali Gradivo). 

2. Izberemo metodo Objekt / Vpiši vračilo gradiva naročnika.  

Odpre se okno Komplet s seznamom vseh enot v kompletu, ki smo ga 

izposodili naročniku. V spustnem seznamu nad podatki o enotah kompleta 

je privzeto izbrana vrednost vrnjeno. V seznamu enot kompleta so na 

prvem mestu izpisani podatki o vodilni enoti kompleta (z zeleno barvo), 

sledijo podatki o preostalih enotah kompleta (s črno barvo). 

3. Odčitamo preostale enote kompleta (če nimamo čitalnika črtne kode, v 

vnosno polje pri "IN/CN:" vnesemo identifikacijske številke za vsako enoto 

posebej). 

 

Po potrditvi zadnje odčitane enote kompleta je naročnik razdolžen vseh enot 

kompleta (gl. pogl. 6.1).  

Če je bil komplet rezerviran, program ob evidentiranju vračila na to opozori. 

Komplet se dodeli tistemu, ki je v seznamu rezervacij na prvem mestu. 

Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu (če je bilo gradivo dodeljeno 

članu, ki je naročen na prejemanje tovrstnih obvestil in si je gradivo rezerviral 

v izposoji) se pošlje le enkrat za vse enote kompleta skupaj. Če je bilo gradivo 

dodeljeno za medknjižnično izposojo, se obvestilo o prispelem rezerviranem 

gradivu pošlje na e-naslov za medknjižnično izposojo. 

 

Opozorilo: 

Ob evidentiranju vračila kompleta gradiva se pri gradivu iz zahtevka za MI 

med povezavami ohranita povezavi Bibliografski zapis in Polja 996/997. V 

mapi Polja 996/997 so prikazani podatki o enotah, ki smo jih naročniku 

izposodili kot komplet, četudi smo morda kasneje ta komplet gradiva 

preoblikovali ali ga razdrli. V mapi Bibliografski zapis je prikazan eden ali več 

bibliografskih zapisov, ki jim pripadajo omenjene enote. 

 

Vračilo kompleta lahko evidentiramo tudi tako, da najprej poiščemo in 

izberemo naročnika in nato izberemo metodo Vpiši vračilo gradiva naročnika 

(MI). V oknu Vračilo gradiva se v seznamu na levi strani izpišejo podatki o 

vsem gradivu, ki smo ga naročniku izposodili. Ko izberemo podatke o 

izposojenem kompletu in jih prenesemo v seznam na desni strani (med izbrano 

Postopek 

Možnosti … 
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gradivo za vračilo), se po kliku na gumb V redu odpre okno Komplet s 

seznamom vseh enot izbranega kompleta. Podatki o vodilni enoti kompleta so 

že izbrani, zato odčitamo le preostale enote kompleta (če nimamo čitalnika 

črtne kode, v vnosno polje pri "IN/CN:" vnesemo identifikacijske številke za 

vsako enoto posebej). Po potrditvi zadnje odčitane enote je naročnik razdolžen 

vseh enot kompleta in drugega gradiva, ki smo ga izbrali v oknu Vračilo 

gradiva. 

 

Opozorilo: 

Če v oknu Vračilo gradiva poleg kompleta izberemo še drugo gradivo, za 

katero želimo evidentirati vračilo, in nato v oknu Komplet kliknemo gumb 

Prekliči, se bo vračilo evidentiralo za vse drugo izbrano gradivo, razen za 

komplet.  

13.9.2 Vračilo nepopolnega kompleta  

Lahko se zgodi, da naročnik v knjižnico vrne nepopoln ali poškodovan 

komplet. V nadaljevanju so opisani postopki pri vračilu nepopolnega ali 

poškodovanega kompleta. 

13.9.2.1 Naročnik vrne nepopoln komplet (nevrnjene 

enote namerava vrniti) 

Če naročnik ne vrne vseh enot kompleta, nevrnjene enote pa namerava vrniti, v 

oknu Komplet najprej odčitamo enote, ki jih je naročnik vrnil, nevrnjene enote 

pa v seznamu označimo in v spustnem seznamu izberemo vrednost pozabljeno 

(postopek ponovimo za vsako nevrnjeno enoto posebej).  

Za odčitane (tj. vrnjene) enote kompleta se evidentira vračilo z zadržkom. Te 

enote dobijo v seznamu evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku 

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

naročnikom, odpremo mapo Gradivo domače knjižnice) status b – zadržano, 

enote kompleta, ki niso vrnjene, pa obdržijo status m – izposojeno po MI. 

Pri zahtevku za MI in pri objektih, ki so z njim povezani (Gradivo, Naročilo, 

Prejeto/dobavljeno gradivo), se med povezavami ohranita povezava do enega 

ali več bibliografskih zapisov iz lokalne baze podatkov, ki jim pripadajo enote 

kompleta (mapa Bibliografski zapis), in povezava do enot kompleta (mapa 

Polja 996/997). Status zahtevka za MI in pripadajočih objektov se po 

evidentiranju vračila nepopolnega kompleta ne spremeni (objekta Gradivo in 

Prejeto/dobavljeno gradivo ohranita status izposojeno, dobavnica pa ohrani 

status izstavljeno).  

Komplet gradiva ostane v seznamu medknjižnično izposojenega gradiva 

domače knjižnice (gl. pogl. 5.3.3); v tem seznamu je njegov status v izposoji b 

– zadržano (če je bila med vrnjenimi enotami tudi vodilna enota kompleta) ali 

m – izposojeno po MI (če ni bila vrnjena vodilna enota kompleta). 
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Ko naročnik v knjižnico vrne še preostale enote kompleta, ponovno izberemo 

metodo za evidentiranje vračila gradiva in v oknu Komplet evidentiramo 

vračilo vseh enot kompleta. 

13.9.2.2 Naročnik vrne poškodovan komplet 

Če naročnik vrne poškodovan komplet, evidentiramo vračilo vseh enot 

kompleta (gl. pogl. 13.8), pri tem pa poškodovane enote kompleta označimo. 

 

1. Poiščemo gradivo (v razredu Prejeto/dobavljeno gradivo ali Gradivo). 

2. Izberemo metodo Objekt / Vpiši vračilo gradiva naročnika. 

Odpre se okno Komplet s seznamom vseh enot v kompletu.  

3. V seznamu označimo poškodovano enoto in nato v spustnem seznamu 

izberemo status 6 – poškodovano (v zalogi). 

Podatki o izgubljeni enoti kompleta se izpišejo v sivi barvi. Pri 

poškodovani enoti kompleta se v podpolje 996q programsko vpiše vrednost 

6 – poškodovano, pri vodilni enoti kompleta pa omejitev dostopnosti 0d 

(podpolje 996u). S tem onemogočimo nadaljnjo izposojo kompleta ali 

dodelitev kompleta tistemu, ki je v seznamu rezervacij na prvem mestu. 

4. Odčitamo nepoškodovane enote kompleta (če nimamo čitalnika črtne kode, 

v vnosno polje pri "IN/CN:" vnesemo identifikacijske številke za vsako 

enoto posebej), v spustnem seznamu pustimo privzeto izbiro vrnjeno.  

 

Ko odčitamo zadnjo vrnjeno enoto, je naročnik razdolžen vseh enot kompleta 

(gl. pogl. 6.1).  

Če za poškodovan komplet obstaja rezervacija v izposoji, program ob 

evidentiranju vračila izpiše sporočilo o tej rezervaciji in o omejitvi, zaradi 

katere kompleta ni možno izposoditi, hkrati pa se rezervacija zbriše.  

Če za poškodovan komplet obstaja rezervacija za medknjižnično izposojo, 

program ob evidentiranju vračila izpiše sporočilo o tej rezervaciji in o omejitvi, 

zaradi katere kompleta ni možno izposoditi, rezervacija pa ostane evidentirana. 

Obvestilo o tej rezervaciji kompleta se pošlje tudi na e-naslov za 

medknjižnično izposojo. 

 

Glede na število poškodovanih enot v kompletu se odločimo, ali bomo: 

 odpisali celoten komplet (vse enote, ki so povezane v komplet) 

 iz kompleta izločili le poškodovane enote  

 zbrisali status poškodovanih enot  
 

Če je bil komplet rezerviran v izposoji in smo se odločili za odpis, hkrati pa je 

to edini komplet, ki ga imamo na razpolago za izposojo, moramo o tem 

obvestiti vse člane, ki so ta komplet rezervirali. Če smo se odločili, da 

kompleta ne odpišemo, po izločitvi poškodovane enote iz kompleta ali po 

brisanju statusa poškodovane enote ponovno evidentiramo rezervacijo prostega 

kompleta, komplet pripravimo za člana, ki čaka na gradivo, in ga o tem 

obvestimo. 

Kako naprej ...  

Postopek 
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Če je komplet rezerviran za medknjižnično izposojo, moramo najprej zbrisati 

obstoječo rezervacijo, šele nato lahko razdremo komplet in odpišemo vse 

enote, poškodovani enoti zbrišemo status ali pa jo izločimo iz kompleta. Če 

smo se odločili za odpis, hkrati pa je to edini komplet, ki ga imamo na 

razpolago za izposojo, zavrnemo naročnikov zahtevek za MI, pri katerem je bil 

komplet rezerviran, in naročnika obvestimo, da mu naročenega gradiva ne 

moremo dobaviti. Če smo poškodovani enoti zbrisali status, pri zahtevku za 

MI, pri katerem smo pred obravnavo kompleta zbrisali rezervacijo, komplet 

ponovno rezerviramo in ga izposodimo naročniku. Če pa smo poškodovano 

enoto izločili iz kompleta in je to edina enota, ki jo imamo na zalogi, je 

obravnava naročnikovega zahtevka za MI odvisna od odločitve naročnika:  

 naročniku izposodimo nepopoln komplet (brez poškodovane enote) 

 naročnikov zahtevek za MI zavrnemo 

13.9.2.3 Naročnik vrne komplet, pri katerem je izgubil 

eno enoto ali več 

Če naročnik ne vrne vseh enot kompleta, evidentiramo vračilo vrnjenih enot 

kompleta, za izgubljene enote pa evidentiramo izgubo.  

 

1. Poiščemo gradivo (v razredu Prejeto/dobavljeno gradivo ali Gradivo). 

2. Izberemo metodo Objekt / Vpiši vračilo gradiva naročnika. 

Odpre se okno Komplet s seznamom vseh enot v kompletu.  

3. Izgubljeno enoto označimo v seznamu in nato v spustnem seznamu 

izberemo izgubljeno (status L v izposoji). 

Podatki o izgubljeni enoti kompleta se izpišejo v rdeči barvi. 

4. Odčitamo vrnjene enote (če nimamo čitalnika črtne kode, v vnosno polje 

pri "IN/CN:" vnesemo identifikacijske številke za vsako enoto posebej), v 

spustnem seznamu pustimo privzeto izbiro vrnjeno.  

 

Po potrditvi zadnje odčitane enote kompleta se za vrnjene enote kompleta 

evidentira vračilo z zadržkom. Te enote dobijo v seznamu evidentiranega 

gradiva domače knjižnice pri naročniku (pogledamo ga lahko, če v seznamu 

objektov, ki so povezani z izbranim naročnikom, odpremo mapo Gradivo 

domače knjižnice) status b – zadržano, enote kompleta, ki niso vrnjene, pa 

dobijo status l – izgubljeno. 

Pri zahtevku za MI in pri objektih, ki so z njim povezani (Gradivo, Naročilo, 

Prejeto/dobavljeno gradivo), se med povezavami ohranita povezava do enega 

ali več bibliografskih zapisov iz lokalne baze podatkov, ki jim pripadajo enote 

kompleta (mapa Bibliografski zapis), in povezava do enot kompleta (mapa 

Polja 996/997). Status zahtevka za MI in pripadajočih objektov se po 

evidentiranju vračila nepopolnega kompleta ne spremeni (objekta Gradivo in 

Prejeto/dobavljeno gradivo ohranita status izposojeno, dobavnica pa ohrani 

status izstavljeno).  

Komplet gradiva ostane v seznamu medknjižnično izposojenega gradiva 

domače knjižnice (gl. pogl. 5.3.3); v tem seznamu je njegov status v izposoji b 

Postopek 
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– zadržano (če je bila med vrnjenimi enotami tudi vodilna enota kompleta) ali l 

– izgubljeno (če smo evidentirali izgubo vodilne enote kompleta). 

Če naročnik kasneje izgubljene enote kompleta najde in nam jih vrne, 

evidentiramo vračilo (z metodo Vpiši vračilo gradiva naročnika pri objektu 

Prejeto/dobavljeno gradivo ali Gradivo). V oknu Komplet odčitamo vse enote 

kompleta, tudi tiste, ki so bile evidentirane s statusom b – zadržano (v 

spustnem seznamu pustimo privzeto izbiro vrnjeno). S tem naročnika 

razdolžimo vseh enot kompleta. Če je bil komplet rezerviran, program ob 

evidentiranju vračila na to opozori. Komplet se dodeli tistemu, ki je v seznamu 

rezervacij na prvem mestu. Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu (če je 

bilo gradivo dodeljeno članu, ki je naročen na prejemanje tovrstnih obvestil in 

si je gradivo rezerviral v izposoji) se pošlje le enkrat za vse enote kompleta 

skupaj. Če je bilo gradivo dodeljeno za medknjižnično izposojo, se obvestilo o 

prispelem rezerviranem gradivu pošlje na e-naslov za medknjižnično izposojo. 

Če nas naročnik obvesti, da izgubljenih enot kompleta ne najde, v oknu 

Komplet označimo izgubljene enote in v spustnem seznamu izberemo vrednost 

status 8 – izgubljeno (v zalogi), za vrnjene enote pa ga razdolžimo. Pri podatkih 

o zalogi se izgubljenim enotam v podpolje 996q programsko vpiše vrednost 8 – 

izgubljeno, pri vodilni enoti kompleta pa se vpiše omejitev dostopnosti 0d 

(podpolje 996u), s čimer se programsko onemogoči izposoja kompleta.  

Če za komplet z eno ali več izgubljenimi enotami obstaja rezervacija v izposoji, 

program ob evidentiranju vračila izpiše sporočilo o tej rezervaciji in o omejitvi, 

zaradi katere kompleta ni možno izposoditi, hkrati pa se rezervacija zbriše.  

Če za komplet z eno ali več izgubljenimi enotami obstaja rezervacija za 

medknjižnično izposojo, program ob evidentiranju vračila izpiše sporočilo o tej 

rezervaciji in o omejitvi, zaradi katere kompleta ni možno izposoditi, 

rezervacija pa ostane evidentirana. Obvestilo o tej rezervaciji kompleta se 

pošlje tudi na e-naslov za medknjižnično izposojo. 

 

Glede na število izgubljenih enot v kompletu se odločimo, ali bomo: 

 odpisali celoten komplet  

 iz kompleta izločili le izgubljene enote   
 

Če je bil komplet rezerviran v izposoji in smo se odločili za odpis, hkrati pa je 

to edini komplet, ki ga imamo na razpolago za izposojo, moramo o tem 

obvestiti vse člane, ki so ta komplet rezervirali. Če smo se odločili, da 

kompleta ne odpišemo, po izločitvi izgubljene enote iz kompleta ponovno 

evidentiramo rezervacijo prostega kompleta, komplet pripravimo za člana, ki 

čaka na gradivo, in ga o tem obvestimo. 

Če je komplet rezerviran za medknjižnično izposojo, moramo najprej zbrisati 

obstoječo rezervacijo, šele nato lahko razdremo komplet in odpišemo vse enote 

ali izgubljeno enoto izločimo iz kompleta. Če smo se odločili za odpis, hkrati 

pa je to edini komplet, ki ga imamo na razpolago za izposojo, zavrnemo 

naročnikov zahtevek za MI, pri katerem je bil komplet rezerviran, in naročnika 

obvestimo, da mu naročenega gradiva ne moremo dobaviti. Če smo izgubljeno 

enoto izločili iz kompleta in je to edina enota, ki jo imamo na zalogi, pa je 

obravnava naročnikovega zahtevka za MI odvisna od odločitve naročnika:  

 naročniku izposodimo nepopoln komplet 

Kako naprej ...  
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 naročnikov zahtevek za MI zavrnemo 

13.9.3 Evidentiranje izgube kompleta 

Če naročnik prijavi izgubo vseh enot kompleta in bi radi to evidentirali, 

obdelave njegovega zahtevka za MI pa še ne bi radi zaključili, evidentiramo 

izgubo celotnega kompleta.  

 

1. Poiščemo gradivo (v razredu Prejeto/dobavljeno gradivo ali Gradivo). 

1. Izberemo metodo Objekt / Vpiši vračilo gradiva naročnika. 

Odpre se okno Komplet s seznamom vseh enot v kompletu.  

2. Označimo vse enote kompleta (za označitev vseh enot kompleta naenkrat 

lahko uporabimo kombinacijo tipk <Ctrl> + <A>). 

3. V spustnem seznamu izberemo izgubljeno (status L v izposoji). 

 

Vse enote kompleta dobijo v seznamu evidentiranega gradiva domače knjižnice 

pri naročniku status l – izgubljeno. Pri zahtevku za MI in pri objektih, ki so z 

njim povezani (Gradivo, Naročilo, Prejeto/dobavljeno gradivo), se med 

povezavami ohranita povezava do enega ali več bibliografskih zapisov iz 

lokalne baze podatkov, ki jim pripadajo enote kompleta (mapa Bibliografski 

zapis), in povezava do enot kompleta (mapa Polja 996/997). Status zahtevka 

za MI in pripadajočih objektov se po evidentiranju izgube kompleta ne 

spremeni (objekta Gradivo in Prejeto/dobavljeno gradivo ohranita status 

izposojeno, dobavnica pa ohrani status izstavljeno). Komplet ostane evidentiran 

tudi v seznamu medknjižnično izposojenega gradiva domače knjižnice (gl. 

pogl. 5.3.3); njegov status v izposoji je l – izgubljeno. Če za ta komplet 

obstajajo rezervacije (v izposoji ali medknjižnični izposoji), se seznam 

rezervacij ne spremeni.  

 

Če naročnik gradivo, ki smo ga evidentirali kot izgubljeno, najde in nam ga 

vrne, evidentiramo vračilo. V oknu Komplet odčitamo vse enote kompleta (v 

spustnem seznamu pustimo privzeto izbiro vrnjeno). S tem naročnika 

razdolžimo vseh enot kompleta. Če je bil komplet rezerviran, program ob 

evidentiranju vračila na to opozori. Komplet se dodeli tistemu, ki je v seznamu 

rezervacij na prvem mestu. Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu (če je 

bilo gradivo dodeljeno članu, ki je naročen na prejemanje tovrstnih obvestil in 

si je gradivo rezerviral v izposoji) se pošlje le enkrat za vse enote kompleta 

skupaj. Če je bilo gradivo dodeljeno za medknjižnično izposojo, se obvestilo o 

prispelem rezerviranem gradivu pošlje na e-naslov za medknjižnično izposojo. 

Če naročnik gradiva ne najde in nas o tem obvesti, moramo evidentirati trajno 

izgubo kompleta, naročnika pa razdolžiti vseh enot kompleta in zaključiti 

obdelavo njegovega zahtevka za MI. V oknu Komplet označimo vse enote 

kompleta in v spustnem seznamu izberemo vrednost status 8 – izgubljeno (v 

zalogi). Po potrditvi se pri podatkih o zalogi vsem izgubljenim enotam v 

podpolje 996q programsko vpiše vrednost 8 – izgubljeno, pri vodilni enoti 

Kako naprej ...  

Postopek 
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kompleta pa se vpiše omejitev dostopnosti 0d (podpolje 996u), s čimer se 

programsko onemogoči izposoja kompleta.  

Če je bil komplet rezerviran v izposoji in je to edini komplet, ki ga imamo na 

razpolago za izposojo, moramo o tem obvestiti vse člane, ki so ta komplet 

rezervirali. 

Če je komplet rezerviran za medknjižnično izposojo, moramo najprej zbrisati 

obstoječo rezervacijo in zaključiti obdelavo naročnikovega zahtevka (zahtevek 

za MI zavrnemo in naročnika obvestimo, da mu gradiva ne moremo dobaviti). 
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13.10 DOPOLNITVE V IZPISIH  

Če za naročnika rezerviramo ali mu izposodimo komplet gradiva, se v izpisih 

(to so različna obvestila za naročnika, dobavnica, potrdilo o vračilu gradiva ter 

interni dokumenti, npr. zahtevek za MI, interno naročilo, e-obvestilo o 

prispelem rezerviranem gradivu) v bibliografskem delu opisa gradiva vedno 

izpišejo podatki o gradivu, ki mu pripada vodilna enota kompleta, ki jim sledijo 

podatki o vseh enotah kompleta (zamaknjeno). Za vsako enoto kompleta se 

izpišejo številka kompleta, številka enote kompleta, število vseh enot v 

kompletu, signatura in inventarna številka enote kompleta. Izjema sta interno 

naročilo in dobavnica, kjer se namesto signature posamezne enote izpiše 

oznaka dela (element \x iz podpolja 996d).  

Če komplet sestavlja gradivo iz različnih bibliografskih zapisov, se v izpisih 

(izjema je interno naročilo) v bibliografskem delu opisa gradiva vedno izpišejo 

najprej podatki o gradivu, ki mu pripada vodilna enota kompleta, ki jim sledijo 

podatki o vodilni enoti kompleta in preostalih enotah, ki pripadajo temu 

bibliografskemu zapisu. Sledi izpis podatkov o gradivu, ki mu pripadajo 

preostale enote kompleta, ter podatkov o teh enotah. V internem naročilu se v 

bibliografskem delu opisa gradiva vedno izpišejo samo podatki o gradivu, ki 

mu pripada vodilna enota kompleta. 

Dopolnjen je tudi izpis podatkov v seznamu izposojenega gradiva domače 

knjižnice (tj. izpis MI-DG-B01: Izposojeno gradivo – po naročnikih/datumu 

izposoje/roku vračila). Med podatki o izposojenem kompletu se za vsako enoto 

kompleta izpišejo inventarna številka, številka kompleta, številka enote 

kompleta, število vseh enot v kompletu in oznaka dela (element \x iz podpolja 

996d). 

V statistikah skupine B (Medknjižnična izposoja – gradivo iz domače 

knjižnice) in skupine C (Medknjižnična izposoja – vse gradivo) je število 

naročil naročnikov za gradivo, ki je v naši knjižnici povezano v komplet, 

odvisno od števila enot v kompletu, in ne od dejanskega števila prejetih in 

evidentiranih zahtevkov za MI (če je bil pri zahtevku za MI npr. rezerviran 

komplet s petimi enotami, bo v statistikah med podatki o številu naročil 

(stolpec nar) to prikazano kot pet naročil naročnikov oz. pet zahtevkov za MI; 

izposoja kompleta s petimi enotami bo v statistiki realiziranih naročil 

(dobavljeno gradivo) upoštevana kot izposoja petih enot (in ne ene enote) oz. 

kot realizacija petih naročil itd.). 

 

Opozorilo: 

V statistikah je v primeru rezervacije kompleta gradiva pri zahtevku za MI ta 

zahtevek za MI štet tolikokrat, kolikor je enot v kompletu. Edina izjema je 

statistika MI-STA-C04: Transakcije – po uporabnikih sistema, kjer se podatki 

o posameznih enotah kompleta ne upoštevajo (ker se štejejo transakcije, ki so 

jih opravili uporabniki, je vsak kreiran objekt, npr. zahtevek za MI, naročilo, 

dobavnica itd., štet samo enkrat). 
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Opozorilo: 

Podatki o zahtevkih za MI, ki smo jih združili z zahtevkom za MI, pri katerem je 

rezerviran komplet gradiva, se v statistikah prav tako ne upoštevajo. 
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          RAZREDI 

       

 POSTOPKI 

 

Gradivo 

G 

 

Zahtevek za 

MI 

Z 

Zahtevek za 

MI (kopija) 

Z 

 

Naročilo 

N 

Prejeto/ 

dobavljeno 

gradivo 

Pg 

 

Dobavnica 

D 

Račun 

R 

18) Zaključitev 

prejema več 

številk zvezkov 

izbranega 

letnika serijske 

publikacije 

(pri izposoji 

gradiva Dk) 

        (Z) 

zaključen 

prejem 
v obdelavi  zaključeno 

prejem – 

zaključeno 
 

 

19) Priprava 

dobavnice za 

izposojo 

gradiva Dk 

        (Z) 

dobavnica 

evidentirana 
v obdelavi  zaključeno 

dobavnica 

evidentirana 
evidentirano 

 

20) Priprava 

dobavnice za 

nakup gradiva 

Dk 

        (Z) 

dobavnica 

evidentirana 
v obdelavi  zaključeno 

dobavnica 

evidentirana 
evidentirano 

 

21) Združitev 

zahtevka za 

MI 

(Z) 

zaključeno – 

zahtevek 

združen 

zaključeno – 

združeno 
     

22) Razdružitev 

zahtevka za 

MI 

(Z) 

evidentiran 

zahtevek 

določeno 

gradivo 
    

 

23) Priprava 

naročila 

        (Z) 

naročilo 

evidentirano 
v obdelavi  evidentirano   

 

24) Izstavitev in 

pošiljanje 

naročila 

       (N)  

naročilo 

izstavljeno 
v obdelavi  izstavljeno   

 

25) Brisanje 

naročila 

        (N) 

določen 

dobavitelj 

določen 

dobavitelj 
 

zbriše se iz 

baze podatkov 
  

 

26) Izstavitev in 

pošiljanje 

preklica pri 

dobavitelju 

(dobavitelj ni 

domača 

knjižnica) 

(N) 

poslan 

preklic 

naročila 

v obdelavi  poslan preklic   
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          RAZREDI 

       

 POSTOPKI 

 

Gradivo 

G 

 

Zahtevek za 

MI 

Z 

Zahtevek za 

MI (kopija) 

Z 

 

Naročilo 

N 

Prejeto/ 

dobavljeno 

gradivo 

Pg 

 

Dobavnica 

D 

Račun 

R 

27) Preklic 

naročila tipa 

ARTEmail 

(N) 

poslan 

preklic 

naročila 

v obdelavi  poslan preklic   

 

28) Vnos zavrnitve 

preklica 

naročila 

(N) 

naročilo 

izstavljeno 
v obdelavi  izstavljeno   

 

29) Vnos 

odobritve 

preklica 

naročila in 

zahtevka za 

MI 

(N) 

zaključeno – 

naročilo 

preklicano 

zaključeno – 

naročilo 

preklicano 

 
zaključeno – 

preklicano 
  

 

30) Vnos 

odobritve 

preklica 

naročila 

(N) 

naročilo 

evidentirano  
v obdelavi  

verzija > 0: 

evidentirano 
  

 

31) Preklic 

internega 

naročila in 

zahtevka za 

MI 

(N) 

zaključeno – 

naročilo 

preklicano 

zaključeno – 

naročilo 

preklicano 

 
zaključeno – 

preklicano 
  

 

32) Preklic 

internega 

naročila in 

nadaljevanje 

obdelave 

zahtevka za 

MI  

(N) 

določen 

dobavitelj  

ali  

določeno 

gradivo 

določen 

dobavitelj  

ali  

določeno 

gradivo 

 
zbriše se iz 

baze podatkov 
  

 

33) Ponovno 

naročanje 

        (N) 

naročilo 

evidentirano  
v obdelavi  

verzija > 0: 

evidentirano 
  

 

34) Prenaročanje 

        (N) 

naročilo 

evidentirano  
v obdelavi  

verzija > 0: 

evidentirano 
  

 

35) Evidentiranje 

nerealizirane 

dobave 

        (N) 

zaključeno – 

nerealizirana 

dobava  

zaključeno – 

nerealizirana 

dobava  

 

zaključeno – 

nerealizirana 

dobava  

  

 

36) Evidentiranje 

prejema 

        (N) 

evidentiran 

prejem  
v obdelavi  izstavljeno 

prejem – 

evidentirano 
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          RAZREDI 

       

 POSTOPKI 

 

Gradivo 

G 

 

Zahtevek za 

MI 

Z 

Zahtevek za 

MI (kopija) 

Z 

 

Naročilo 

N 

Prejeto/ 

dobavljeno 

gradivo 

Pg 

 

Dobavnica 

D 

Račun 

R 

37) Brisanje 

podatkov o 

prejemu 

        (Pg) 

naročilo 

izstavljeno 
v obdelavi  izstavljeno 

zbriše se iz 

baze podatkov 
 

 

38) Izstavitev in 

pošiljanje 

reklamacije 

dobavitelju 

(dobavitelj ni 

domača 

knjižnica) 

        (Pg) 

reklamiran 

prejem  
v obdelavi  izstavljeno 

prejem – 

reklamirano 
 

 

39) Vnos zavrnitve 

reklamacije  

        (Pg)  

evidentiran 

prejem  
v obdelavi  izstavljeno 

prejem – 

evidentirano 
 

 

40) Vnos 

odobritve 

reklamacije – 

prejem 

gradiva 

        (Pg) 

evidentiran 

prejem  
v obdelavi  izstavljeno 

prejem – 

evidentirano 
 

 

41) Vnos 

odobritve 

reklamacije – 

obnova 

naročila 

        (Pg) 

naročilo 

izstavljeno  
v obdelavi  izstavljeno 

zbriše se iz 

baze podatkov 
 

 

42) Zaključitev 

prejema 

        (Pg) 

zaključen 

prejem  
v obdelavi  zaključeno 

prejem – 

zaključeno 
 

 

43) Zaključitev 

prejema in 

priprava 

dobavnice 

        (Pg) 

dobavnica 

evidentirana 
v obdelavi  zaključeno 

dobavnica 

evidentirana 
evidentirano 

 

44) Priprava 

dobavnice 

        (Pg) 

dobavnica 

evidentirana 
v obdelavi  zaključeno 

dobavnica 

evidentirana 
evidentirano 

 

45) Izstavitev in 

pošiljanje 

dobavnice 

        (D) 

izposojeno   

ali         

dobava kopij 

v obdelavi  zaključeno 

izposojeno   

ali         

dobava kopij  

izstavljeno 

 

46) Brisanje 

dobavnice 

        (D) 

evidentiran 

prejem 
v obdelavi  izstavljeno 

prejem – 

evidentirano 

zbriše se iz 

baze podatkov 
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          RAZREDI 

       

 POSTOPKI 

 

Gradivo 

G 

 

Zahtevek za 

MI 

Z 

Zahtevek za 

MI (kopija) 

Z 

 

Naročilo 

N 

Prejeto/ 

dobavljeno 

gradivo 

Pg 

 

Dobavnica 

D 

Račun 

R 

47) Storno 

izstavljene 

dobavnice 

        (D) 

evidentiran 

prejem 
v obdelavi  izstavljeno 

prejem – 

evidentirano 
stornirano 

 

48) Zaključitev 

dobave kopij 

        (G, Pg) 

zaključen 

zahtevek 
zaključeno  zaključeno 

zaključeno – 

dobava kopij 
zaključeno 

 

49) Vnos vračila 

(gradivo vrne 

naročnik) 

       (G, Pg,   

       Č – Član,     

       P – Partner) 

naročnik 

vrnil 
v obdelavi  zaključeno vrnjeno zaključeno 

 

50) Vnos vračila 

(gradivo 

vrnemo 

dobavitelju) 

        (G, Pg, 

        P – Partner) 

zaključen 

zahtevek 
zaključeno  zaključeno 

zaključeno –

vrnjeno 

dobavitelju 

zaključeno 

 

51) Priprava 

računa 

        (D, R) 

izposojeno   

ali         

dobava kopij 

ali        

naročnik 

vrnil         

ali      

zaključen 

zahtevek  

v obdelavi      

ali    

zaključeno 

 zaključeno 

izposojeno   

ali         

dobava kopij 

ali        

vrnjeno        

ali    

zaključeno – 

dobava kopij 

ali   

zaključeno – 

vrnjeno 

dobavitelju 

izstavljeno        

ali    

zaključeno;  

status računa 

pri dobavnici  

= račun 

evidentiran 

evidentirano 

52) Brisanje 

računa 

        (R) 

izposojeno   

ali         

dobava kopij 

ali        

naročnik 

vrnil   

ali      

zaključen 

zahtevek  

v obdelavi      

ali    

zaključeno 

 zaključeno 

izposojeno   

ali         

dobava kopij 

ali        

vrnjeno        

ali    

zaključeno – 

dobava kopij 

ali   

zaključeno – 

vrnjeno 

dobavitelju 

izstavljeno        

ali    

zaključeno; 

status računa 

pri dobavnici  

= ni računa 

zbriše se iz 

baze podatkov 
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          RAZREDI 

       

 POSTOPKI 

 

Gradivo 

G 

 

Zahtevek za 

MI 

Z 

Zahtevek za 

MI (kopija) 

Z 

 

Naročilo 

N 

Prejeto/ 

dobavljeno 

gradivo 

Pg 

 

Dobavnica 

D 

Račun 

R 

53) Izstavitev in 

pošiljanje 

računa 

        (R) 

izposojeno   

ali         

dobava kopij 

ali        

naročnik 

vrnil  

ali      

zaključen 

zahtevek  

v obdelavi      

ali    

zaključeno 

 zaključeno 

izposojeno   

ali         

dobava kopij 

ali        

vrnjeno        

ali    

zaključeno – 

dobava kopij 

ali  

zaključeno – 

vrnjeno 

dobavitelju  

izstavljeno        

ali    

zaključeno; 

status računa 

pri dobavnici  

= račun 

izstavljen 

izstavljeno 
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C.2 BIBLIOGRAFSKI OPIS GRADIVA IN DRUGI PODATKI 

Obrazci, kot so za zahtevek za MI, prošnja za informacijo o ceni, naročilo, 

ponovno naročilo, preklic naročila, reklamacija, potrdilo o vračilu gradiva, 

zahvala ob vračilu gradiva ter obvestilo za naročnika ali dobavitelja v MI, so 

naslednji podatki: 

 oznaka standarda ali številka patenta; TI= (naslov); AU= (avtor); V:  

(naslov vira (pri člankih)); LA= (jezik); ES= (izdaja); PY= (leto); 

(letnik); (del/številka); (strani od–do); PU= (založnik); PP= (kraj 

založbe); CL= (zbirka); CO= (država); ISBN= (mednarodna standardna 

knjižna številka); ISSN= (mednarodna standardna številka serijske 

publikacije); Ref: (referenca); SG= (signatura); (COBISS.SI-ID) 

Če je zahtevek za MI prejeto COBISS/OPAC-naročilo, bibliografski opis 

gradiva ne vključuje podatka o referenci. 

Če smo pri zahtevku za MI rezervirali komplet gradiva domače knjižnice, se v 

bibliografskem delu opisa gradiva vedno izpišejo podatki o gradivu, ki mu 

pripada vodilna enota kompleta (signatura se v tem primeru ne izpiše), za 

bibliografskimi podatki pa se izpišejo še podatki o vseh enotah kompleta 

(zamaknjeno). Za vsako enoto kompleta se izpišejo številka kompleta, številka 

enote kompleta, število vseh enot v kompletu, signatura in inventarna številka 

enote kompleta. 

Če smo pri zahtevku za MI ali pri prejetem gradivu določili znesek za plačilo 

dobavljene enote gradiva, se v obrazcu za zahtevek za MI in obvestilu za 

naročnika za zadnjim podatkom pri bibliografskem opisu izpiše "Okvirni 

znesek" skupaj z zneskom za plačilo opravljene storitve. Če smo pri zahtevku 

za MI rezervirali komplet gradiva, se okvirni znesek (za vse enote kompleta 

skupaj) izpiše na zadnjem mestu v vrstici pred bibliografskim opisom. 

V vseh obrazcih se pred bibliografskim opisom gradiva izpišejo vrsta storitve 

ter vrsta in medij gradiva, v potrdilu o vračilu gradiva, zahvali ob vračilu 

gradiva ter obvestilu za naročnika storitev ali dobavitelja gradiva pa še nekateri 

dodatni podatki o naročnikovem zahtevku za MI ali naročilu dobavitelju. 

Gl. tudi pogl. 13.10. 

C.2.1 Zahtevek za MI 

Izgled obrazca ustreza obliki za izpis internih dokumentov. Razen 

bibliografskega opisa gradiva se izpišejo vrednosti vseh atributov, ki smo jih 

določili pri zahtevku za MI, ter trenutni status in datum statusa evidentiranega 

zahtevka za MI. 
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C.2.2 Naročilo, ponovno naročilo, preklic 

naročila in reklamacija 

V obrazcu za naročilo, ponovno naročilo, preklic naročila in reklamacijo se za 

vsako enoto gradiva izpiše še opomba, ki jo referent vpiše pri "Op. v naročilu" 

pri zahtevku za MI ali pripravi naročila. 

V vseh omenjenih obrazcih se izpišejo še aktualni rok dobave naročenega 

gradiva, način, kako naj nam dobavitelj pošlje gradivo, način plačila 

dobavitelju, ter znesek, ki smo ga še pripravljeni plačati za dobavo naročenega 

gradiva.  

V obrazcu za ponovno naročilo, preklic naročila in reklamacijo, se izpišeta tudi 

datum izstavitve in številka našega naročila.  

V obrazcu za preklic naročila in reklamacijo se izpiše razlog za preklic ali 

reklamacijo. To je besedilo, ki smo ga vpisali ob pripravi in pošiljanju preklica 

ali reklamacije pri "Razlog za preklic"ali "Razlog za reklamacijo". 

C.2.3 Interno naročilo 

Vsako interno naročilo se izpiše v dveh izvodih (en izvod v levem in en izvod v 

desnem stolpcu). Izpišejo se še številka naročila ter podatki o naročniku. Sledi 

bibliografski opis gradiva, ki zaradi omejitve števila znakov v vrstici ne 

vključuje izpisa predpon.  

V definiciji bibliografskega dela opisa gradiva za interno naročilo so: 

 Signatura: signatura  

 vrsta storitve, vrsta in medij gradiva 

 naslov (monografske publikacije, dela monografske publikacije, 

serijske publikacije, članka, standarda, patenta) 

 avtor  

 V: naslov vira (samo pri člankih) 

 letnik, leto, del/številka, strani od–do, izdaja, založnik, kraj založbe, 

zbirka  

 

Opozorilo: 

Če smo pri zahtevku za MI rezervirali komplet gradiva, se v internem naročilu 

izpiše signatura vodilne enote kompleta, za bibliografskimi podatki (o gradivu, 

ki mu pripada vodilna enota kompleta) pa se izpišejo še podatki o vseh enotah 

kompleta. Za vsako enoto kompleta se izpišejo številka kompleta, številka enote 

kompleta, število vseh enot v kompletu, oznaka dela (element \x iz podpolja 

996d) in inventarna številka enote kompleta. 
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C.2.4 Dobavnica 

Definicija za bibliografski del opisa gradiva v obrazcu za dobavnico je enaka 

kot pri obrazcih za naročilo, ponovno naročilo itd., le da se vsi podatki razen 

signature in COBISS.SI-ID izpišejo brez predpon. Za COBISS.SI-ID se s 

predpono "IN/CN" izpiše identifikacijska številka izvoda (inventarna številka 

ali številka za izposojo).  

Če smo pri zahtevku za MI rezervirali komplet gradiva domače knjižnice, se v 

bibliografskem delu opisa gradiva vedno izpišejo podatki o gradivu, ki mu 

pripada vodilna enota kompleta (v tem primeru se med podatki ne izpiše 

signatura, ampak oznaka dela (element \x iz podpolja 996d) vodilne enote), za 

bibliografskimi podatki pa se izpišejo še podatki o vseh enotah kompleta 

(zamaknjeno). Za vsako enoto kompleta se izpišejo številka kompleta, številka 

enote kompleta, število vseh enot v kompletu, oznaka dela (element \x iz 

podpolja 996d) in inventarna številka enote kompleta. 

Pred vsako enoto gradiva pa se izpišejo tudi: 

 referenčna številka ("Ref. št."; številka evidentiranega zahtevka za MI 

ali naročila, vidna pri "Številka")  

 oznaka referenčnega dokumenta naročnika ("vaš znak"; vpiše se pri 

zahtevku za MI pri "Oznaka listine") 

 datum naročila iz naročnikovega zahtevka za MI ("naročeno"; vpiše se 

pri zahtevku za MI pri "Datum zahtevka naročnika") 

 datum, do katerega mora naročnik gradivo vrniti ("vrniti do"; izpisan 

pri podatkih o prejetem in dobavljenem gradivu pri "Vrniti do") 

 vrsta storitve, vrsta in medij gradiva  
 

Za bibliografskim opisom se lahko izpišeta še vrednosti atributov "Spletni 

naslov" in "Op. v dobavnici", ki ju vnesemo med podatke o prejetem gradivu. 

Omenjeni vrednosti določimo, kadar nameravamo naročniku dobaviti kopije 

dokumentov z namestitvijo na spletni strani.  

Za privzetim besedilom v dobavnici se izpiše še način, kako bomo naročniku 

dobavili gradivo, in besedilo, ki smo ga vpisali ob pripravi dobavnice pri "Op. 

v dobavnici". 

C.2.5 Priloga k dobavnici 

Izgled obrazca ustreza obliki za izpis internih dokumentov. Izpišejo se podatki 

o dobavnici, ki ima prilogo: datum izstavitve dobavnice, znesek za plačilo iz 

dobavnice in denarna enota plačila. Sledi izpis podatkov o dodatnih zneskih, ki 

smo jih določili pri gradivu iz dobavnice, potem ko smo dobavnico že izstavili, 

ter dodatnih posrednih stroških. Na koncu se izpišejo podatki za pripravo 

računa. 
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C.2.6 Račun 

V računu se izpišejo vsi elementi, ki jih predpisuje zakonodaja (kraj in datum 

izdaje računa, datum opravljene storitve, datum zapadlosti računa v plačilo 

itd.).  

Izpišejo se tudi identifikacijski podatki o dobavljenem gradivu, za katero velja 

račun. Za vsako enoto gradiva se izpiše številka dobavnice, ki je bila izdana za 

to gradivo, vrsta storitve ter vrsta in medij gradiva, številka, pod katero je 

gradivo shranjeno v bazi podatkov (enaka je številki naročnikovega zahtevka 

za MI), ter znesek za plačilo te enote gradiva. Za podatki o posameznih enotah 

gradiva se izpiše skupni znesek za plačilo opravljene storitve ali storitev, za 

katere je račun. Sledi izpis tipskega besedila v računu ter navedba obveznega 

besedila v skladu z obračunanim DDV. Besedilo je definirano kot sistemska 

spremenljivka, zato ga lahko posamezna ustanova prilagodi svojim potrebam. 

C.2.7 Obvestilo za naročnika 

V obvestilu za naročnika se poleg vrste storitve ter vrste in medija gradiva pred 

bibliografskimi podatki o gradivu dodatno izpišejo še: 

 datum naročila iz naročnikovega zahtevka za MI ("naročeno"; vpiše se 

pri zahtevku za MI pri "Datum zahtevka naročnika") 

 oznaka referenčnega dokumenta naročnika ("vaš znak"; vpiše se pri 

zahtevku za MI pri "Oznaka listine") 

 številka zahtevka za MI ali naročila ("ref. št."; številka evidentiranega 

zahtevka za MI ali naročila pri "Številka") 
 

Na obvestilu o poteku roka izposoje se izpiše še datum, do katerega bi moral 

naročnik vrniti gradivo ("vrniti do"; izpisan pri podatkih o prejetem in 

dobavljenem gradivu pri "Vrniti do"). 

Dodatno se na obvestilu za naročnika izpiše tudi besedilo, ki smo ga določili 

med elementi obvestila ob njegovi pripravi. 

C.2.8 Obvestilo za dobavitelja 

Na obvestilu za dobavitelja se poleg vrste storitve ter vrste in medija gradiva 

pred bibliografskimi podatki o gradivu dodatno izpišejo še: 

 datum izstavitve naročila ("naročeno"; izpisan pri naročilu pri 

"Izstavljeno") 

 številka naročila, ki smo ga poslali dobavitelju ("naš znak"; številka 

naročila pri "Številka") 

 oznaka referenčnega dokumenta dobavitelja ("vaš znak"; vpiše se pri 

podatkih o prejetem gradivu pri "Oznaka listine") 
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Na prošnji za podaljšanje roka izposoje se izpiše še pričakovani datum vračila 

gradiva dobavitelju ("vrniti do"; vpisan pri podatkih o prejetem gradivu pri 

"Vrniti dobavitelju do"). 

Dodatno se v obvestilu za dobavitelja izpiše tudi besedilo, ki smo ga določili 

med elementi obvestila ob njegovi pripravi.  

C.2.9 Potrdilo o vračilu gradiva 

Pred bibliografskim opisom se izpiše besedilo potrdila. Referenčni podatki o 

naročnikovem zahtevku za MI so enaki kot pri obvestilu za naročnika. Dodatno 

se izpiše datum, ko smo naročniku izposodili gradivo, in datum, ko je naročnik 

gradivo vrnil. 

C.2.10 Zahvala ob vračilu gradiva 

Pred bibliografskim opisom se izpiše besedilo zahvale. Med referenčnimi 

podatki o naročilu se dodatno izpiše še datum, ko smo evidentirali prejem 

gradiva, in datum, ko smo gradivo vrnili dobavitelju. 

C.2.11 Nalepka 

Možen je izpis nalepk z naslovi partnerjev in članov ter nalepk z naslovom 

sedeža domače knjižnice.  

Nalepke v velikosti 90 x 40 mm je možno izpisovati na toplotni tiskalnik. 

Možen je tudi izpis nalepk Zweckform ZWE3483 (na papirju A4 so štiri 

nalepke velikosti 105 x 148 mm). Pri izpisu naslovov na teh nalepkah sta 

upoštevana usmerjenost ležeče in logotip knjižnice. Logotip mora biti definiran 

kot slika, shranjena v formatu jpg ali gif, v velikosti največ 34 x 130 mm. Če 

knjižnica želi na nalepki natisniti svoj logotip, naj datoteko s sliko posreduje v 

IZUM. V knjižnici, ki v IZUM ne posreduje datoteke z logotipom, se izpisujejo 

nalepke brez logotipa. 
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E.2 IZBOR PODATKOV ZA PRIPRAVO IZPISOV  

Pri pripravi izpisa statistike se upoštevajo: 

 podatki v datoteki, pripravljeni v segmentu COBISS3/Medknjižnična 

izposoja 

 definicija izpisa, shranjena v segmentu COBISS3/Izpisi 

 vhodni parametri, ki jih določimo pri pripravi izpisa v segmentu 

COBISS3/Izpisi 

Podatki v datoteki, pripravljeni v segmentu COBISS3/Medknjižnična 

izposoja, so osnovni podatki za pripravo izpisov. Vključeni so vsi zahtevki za 

MI in vsi z njimi povezani objekti, ki so shranjeni v bazi podatkov tega 

segmenta. 

V definiciji izpisa so določeni osnovni izgled in način razvrščanja podatkov v 

statistiki ter osnovni kriteriji za izbiro podatkov iz pripravljene datoteke.  

Z vhodnimi parametri določimo dodatne kriterije za izbiro podatkov. Pri vseh 

statistikah, razen pri MI-STA-C02 (to je tudi edina statistika, ki se pripravi na 

osnovi aktualnih podatkov iz baze, in ne na osnovi podatkov iz pripravljene 

datoteke), je vhodni parameter izbrano obdobje. Obdobje predstavlja vse 

datume, novejše ali enake začetnemu datumu ("Od") in starejše ali enake 

končnemu datumu ("Do").  

 

Primer:  

Če smo pri "Od" vpisali 01.01.2007 in pri "Do" 31.12.2007, se bodo pri 

statistikah skupine A upoštevala le naročila, izstavljena v obdobju od  

1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.  

 

Kriteriji za izbor podatkov pri posameznih izpisih: 

 statistike od MI-STA-A01 do MI-STA-A04  

 naročila, ki smo jih poslali drugim knjižnicam (vsi tipi naročil razen 

interno naročilo)  

 ta naročila imajo status izstavljeno, zaključeno – nerealizirana 

dobava ali zaključeno  

 datumi izstavitve teh naročil (vrednost pri "Izstavljeno" pri objektu 

Naročilo) spadajo v izbrano obdobje  

 datumi evidentiranja prejemov gradiva za ta naročila (vrednost pri 

"Prejeto" pri objektu Prejeto/dobavljeno gradivo) spadajo v isto 

izbrano obdobje 
 

 statistika MI-STA-A05  

 naročila, ki smo jih poslali drugim knjižnicam (vsi tipi naročil razen 

interno naročilo)  
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 ta naročila imajo status izstavljeno, zaključeno – nerealizirana 

dobava ali zaključeno  

 datumi izstavitve teh naročil (vrednost pri "Izstavljeno" pri objektu 

Naročilo) spadajo v izbrano obdobje  
 

 statistika MI-STA-A06  

 prejemi za naročila, ki smo jih poslali drugim knjižnicam (vsi tipi 

naročil razen interno naročilo)  

 ta naročila imajo status izstavljeno, zaključeno – nerealizirana 

dobava ali zaključeno  

 datumi evidentiranja prejemov gradiva za ta naročila (vrednost pri 

"Prejeto" pri objektu Prejeto/dobavljeno gradivo) spadajo v izbrano 

obdobje; upoštevajo se vsi prejemi gradiva, tudi za naročila, ki so 

bila izstavljena pred izbranim obdobjem 
 

 statistiki MI-STA-A07 in MI-STA-A08  

 zahtevki za MI, pri katerih je med podatki o gradivu pri "Vrsta 

storitve" določena vrednost nakup, pri "Vrsta gradiva" pa vrednost 

članek 

 naročila, ki smo jih poslali drugim knjižnicam (vsi tipi naročil razen 

interno naročilo)  

 datumi izstavitve dobavnic naročnikom, ki smo jim dobavili članke 

(vrednost pri "Dobavljeno" pri objektu Dobavnica), spadajo v 

izbrano obdobje 

 v bazi partnerjev obstaja partner z oznako, ki jo ob pripravi izpisa 

določimo kot vhodni parameter pri "Dobavitelj" 
 

 statistika MI-STA-A09  

 zahtevki za MI, pri katerih je med podatki o gradivu pri "Vrsta 

storitve" določena vrednost izposoja 

 naročila, ki smo jih poslali drugim knjižnicam (vsi tipi naročil razen 

interno naročilo)  

 ta naročila imajo status izstavljeno, zaključeno – nerealizirana 

dobava ali zaključeno 

 datumi zahtevkov za MI (vrednost pri "Datum zahtevka naročnika" 

pri objektu Zahtevek za MI), spadajo v izbrano obdobje 

 datumi izstavitve naročil (vrednost pri "Izstavljeno" pri objektu 

Naročilo) spadajo v isto izbrano obdobje  
 

 statistike od MI-STA-B01 do MI-STA-B04  

 zahtevki za MI, pri katerih je dobavitelj domača knjižnica  

 datumi evidentiranja teh zahtevkov za MI (vrednost pri "Vneseno" 

pri objektu Zahtevek za MI) spadajo v izbrano obdobje  

 datumi izstavitve dobavnic naročnikom, ki so podali te zahtevke 

(vrednost pri "Dobavljeno" pri objektu Dobavnica), spadajo v isto 

izbrano obdobje 
 

 statistika MI-STA-B05  

 zahtevki za MI, pri katerih je dobavitelj domača knjižnica  
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 datumi evidentiranja teh zahtevkov za MI (vrednost pri "Vneseno" 

pri objektu Zahtevek za MI) spadajo v izbrano obdobje 
 

 statistika MI-STA-B06  

 dobave gradiva naročnikom za tiste zahtevke za MI, ko je dobavitelj 

domača knjižnica  

 datumi izstavitve dobavnic naročnikom, ki so podali te zahtevke za 

MI (vrednost pri "Dobavljeno" pri objektu Dobavnica), spadajo v 

izbrano obdobje; upoštevajo se vse izstavljene dobavnice, tudi za 

zahtevke, ki so bili evidentirani pred izbranim obdobjem 
 

 statistika MI-STA-B07  

 zahtevki za MI, pri katerih je med podatki o gradivu pri "Vrsta 

storitve" določena vrednost nakup, pri "Vrsta gradiva" pa vrednost 

članek ali del mon. publ. 

 zahtevki za MI, pri katerih je dobavitelj domača knjižnica  

 datumi zahtevkov za MI (vrednost pri "Datum zahtevka naročnika" 

pri objektu Zahtevek za MI) spadajo v izbrano obdobje 

 datumi izstavitve dobavnic naročnikom, ki smo jim dobavili članke 

(vrednost pri "Dobavljeno" pri objektu Dobavnica), spadajo v isto 

izbrano obdobje 
 

 statistika MI-STA-B08  

 zahtevki za MI, pri katerih je med podatki o gradivu pri "Vrsta 

storitve" določena vrednost izposoja 

 naročniki, ki so podali te zahtevke za MI, so partnerji 

 dobave gradiva naročnikom za tiste zahtevke za MI, ko je dobavitelj 

domača knjižnica  

 datumi izstavitve dobavnic naročnikom, ki so podali te zahtevke za 

MI (vrednost pri "Dobavljeno" pri objektu Dobavnica), spadajo v 

izbrano obdobje; upoštevajo se vse izstavljene dobavnice, tudi za 

zahtevke, ki so bili evidentirani pred izbranim obdobjem 

 v bazi partnerjev obstajajo partnerji z oznakami, ki jih ob pripravi 

izpisa določimo kot vhodni parameter pri "Izbor naročnikov" 

 med podatki o zalogi obstajajo polja 996/997, ki imajo pri "Financer 

(4)" vpisano eno od oznak, ki jih ob pripravi izpisa določimo kot 

vhodni parameter pri "Izbor skladov/financerjev" 
 

 statistika MI-STA-B09  

 zahtevki za MI, pri katerih je med podatki o gradivu pri "Vrsta 

storitve" določena vrednost izposoja 

 dobave gradiva naročnikom za tiste zahtevke za MI, ko je dobavitelj 

domača knjižnica  

 datumi izstavitve dobavnic naročnikom, ki so podali te zahtevke za 

MI (vrednost pri "Dobavljeno" pri objektu Dobavnica), spadajo v 

izbrano obdobje; upoštevajo se vse izstavljene dobavnice, tudi za 

zahtevke, ki so bili evidentirani pred izbranim obdobjem 
 

 statistika MI-STA-C01  
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 zaključeni zahtevki za MI, katerih datum statusa (vrednost pri 

"Datum statusa" pri objektu Zahtevek za MI) spada v izbrano 

obdobje 
 

 statistika MI-STA-C02 

 zahtevki za MI, pri katerih na dan priprave podatkov za izpis 

statistik (vrednost pri "Datum statusa" pri objektu Zahtevek za MI) 

še ni določen nobeden od zaključenih statusov (zaključeno – 

zavrnjeno, zaključeno – preklicano, zaključeno – naročilo 

preklicano, zaključeno – nerealizirana dobava ali zaključeno) 
 

 statistika MI-STA-C03  

 zahtevki za MI, katerih datum evidentiranja (vrednost pri "Vneseno" 

pri objektu Zahtevek za MI) spada v izbrano obdobje, zanje pa so 

bila v istem obdobju izstavljena tudi naročila 
 

 statistika MI-STA-C04  

 transakcije, pri katerih so nastali objekti; njihov datum kreiranja 

(vrednost pri "Vneseno" pri teh objektih) spada v izbrano obdobje 
 

 statistika MI-STA-C05  

 podatki o elektronskih dokumentih, ki smo jih v izbranem obdobju 

poslali naročnikom ("Način dobave" pri objektu Dobavnica ima 

vrednost e-pošta, Ariel ali splet) 
 

 statistika MI-STA-C06  

 gradivo za izposojo (vsi zahtevki za MI, pri katerih je med podatki o 

gradivu pri "Vrsta storitve" določena vrednost izposoja) 

 to gradivo ima status 10 – izposojeno, 13 – naročnik vrnil ali 17 – 

zaključen zahtevek 

 v seznamu dogodkov pri tem gradivu je zabeležen dogodek o 

spremembi datuma pričakovane vrnitve gradiva (oz. o podaljšanju 

roka izposoje) 

 datum dogodka, ko je bil spremenjen datum pričakovane vrnitve 

gradiva (vrednost pri "Vneseno" pri tem dogodku) spada v izbrano 

obdobje 

 

Gl. tudi pogl. 13.10. 
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Institut informacijskih znanosti 
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faks: +386 (0)2 25 24 334 

e-pošta: podpora@izum.si 

spletna stran priročnika: http://e-prirocniki.izum.si/ 

Vsebina se dopolnjuje občasno. 
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