
 

 

COBISS3/Medknjižnična 

izposoja 

V5.1-00 
Priročnik za uporabnike 



 

 

© IZUM, 2012  

 

COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. 

 

Oracle in Java sta zaščiteni blagovni znamki družbe Oracle Corp. ali njenih lastniško povezanih družb. 

 

Druge uporabljene blagovne znamke pripadajo njihovim lastnikom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1855-5659   

 

 

 

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v februarju 

1999 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3,  

V5.1-00, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do 

objave nove elektronske verzije priročnika. 

 

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: marec 2012 

 



© IZUM, marec 2012 KAZALO-1 

 

KAZALO VSEBINE 

PREDGOVOR ................................................................................................................ PREDGOVOR-1 

O NAVODILIH ............................................................................................................. O NAVODILIH-1 

1 UVOD ............................................................................................................................................... 1-1 

2 PREVZEM NAROČNIKOVEGA ZAHTEVKA ZA MI ............................................................ 2-1 

2.1 Vnos zahtevka za MI ............................................................................................................. 2.1-1 
2.1.1 Določitev plačnika ..................................................................................................... 2.1-4 
2.1.2 Vnos splošnih podatkov ............................................................................................. 2.1-6 
2.1.3 Vnos podatkov o gradivu ........................................................................................... 2.1-8 

2.1.3.1 Iskanje gradiva v vzajemni bazi podatkov in prenos bibliografskih 

podatkov .................................................................................................... 2.1-10 
2.1.3.2 Iskanje gradiva v izbranih katalogih drugih tujih knjižnic in prenos 

bibliografskih podatkov............................................................................. 2.1-12 

2.1.3.3 Iskanje gradiva v lokalni bazi podatkov in prenos bibliografskih 

podatkov  ................................................................................................... 2.1-13 

2.1.4 Določitev dobavitelja ............................................................................................... 2.1-14 

2.1.5 Določitev cene za dobavljeno enoto gradiva pred izstavitvijo dobavnice ............... 2.1-16 
2.1.5.1 Določitev cene za dobavljeno enoto gradiva po ceniku ............................ 2.1-18 

2.2 Katalog ................................................................................................................................... 2.2-1 

2.2.1 Iskanje gradiva v katalogu ......................................................................................... 2.2-3 

2.2.2 Izpis podatkov v katalogu .......................................................................................... 2.2-4 

2.3 Rezervacija gradiva domače knjižnice ................................................................................... 2.3-1 

2.3.1 Rezervacija prostega gradiva ..................................................................................... 2.3-3 

2.3.2 Rezervacija neprostega gradiva ................................................................................. 2.3-4 

2.3.2.1 Uskladitev podatkov s podatki v segmentu COBISS2/Izposoja ................. 2.3-6 

2.3.3 Rezervacija gradiva v knjižnicah z oddelki ............................................................... 2.3-7 

2.3.3.1 Rezervacija prostega gradiva iz oddelka za MI ........................................... 2.3-7 

2.3.3.2 Rezervacija prostega gradiva iz drugega oddelka  ...................................... 2.3-7 

2.3.3.3 Rezervacija neprostega gradiva iz oddelka za MI ....................................... 2.3-8 

2.3.3.4 Rezervacija neprostega gradiva iz drugega oddelka  .................................. 2.3-8 

2.3.4 Programske kontrole ob rezervaciji in spremembi rezervacije gradiva ..................... 2.3-9 

2.3.4.1 Splošne kontrole  ......................................................................................... 2.3-9 

2.3.4.2 Kontrola ujemanja gradiva  ......................................................................... 2.3-9 

2.3.4.3 Kontrola oznake dela pri monografskih publikacijah  .............................. 2.3-10 

2.3.4.4 Kontrola leta, letnika, fizične oblike in številke zvezka pri serijskih 

publikacijah  .............................................................................................. 2.3-10 

2.3.4.5 Kontrola dostopnosti gradiva za izposojo  ................................................ 2.3-11 

2.3.5 Pregled rezerviranega gradiva ................................................................................. 2.3-11 

2.3.6 Pregled prispelega rezerviranega gradiva ................................................................ 2.3-12 

2.4 Sprememba podatkov v zahtevku za MI ................................................................................ 2.4-1 
2.4.1 Sprememba naročnika ............................................................................................... 2.4-1 

2.4.2 Sprememba podatkov o gradivu ................................................................................ 2.4-2 
2.4.2.1 Brisanje podatkov o gradivu ....................................................................... 2.4-4 



COBISS3/Medknjižnična izposoja COBISS 

 

KAZALO-2 © IZUM, marec 2012 

 

2.5 Brisanje rezervacije gradiva domače knjižnice ...................................................................... 2.5-1 

2.5.1 Brisanje rezervacije prostega gradiva ........................................................................ 2.5-1 

2.5.1.1 Brisanje rezervacije prostega gradiva, za katerega obstaja seznam 

rezervacij ..................................................................................................... 2.5-2 

2.5.2 Brisanje rezervacije neprostega gradiva .................................................................... 2.5-3 

2.5.3 Brisanje rezervacije gradiva v knjižnicah z oddelki .................................................. 2.5-4 

2.5.3.1 Brisanje rezervacije prostega gradiva  ......................................................... 2.5-4 

2.5.3.2 Brisanje rezervacije neprostega gradiva  ..................................................... 2.5-4 

2.6 Obdelava prejetih COBISS3/MI-naročil ................................................................................ 2.6-1 
2.7 Obdelava prejetih COBISS/OPAC-naročil ............................................................................ 2.7-1 
2.8 Tiskanje zahtevka za MI ........................................................................................................ 2.8-1 
2.9 Kopiranje zahtevka za MI ...................................................................................................... 2.9-1 
2.10 Kreiranje dodatnega zahtevka za MI .................................................................................... 2.10-1 

2.11 Brisanje zahtevka za MI ....................................................................................................... 2.11-1 
2.12 Zavrnitev zahtevka za MI..................................................................................................... 2.12-1 
2.13 Vnos preklica zahtevka za MI .............................................................................................. 2.13-1 
2.14 Zavrnitev prošnje za preklic zahtevka za MI ....................................................................... 2.14-1 
2.15 Pošiljanje prošnje za informacijo o ceni .............................................................................. 2.15-1 

2.16 Zaključitev prejema več številk zvezkov izbranega letnika serijske publikacije (pri 

izposoji gradiva domače knjižnice) ...................................................................................... 2.16-1 
2.17 Priprava dobavnice za izposojo gradiva domače knjižnice .................................................. 2.17-1 
2.18 Priprava dobavnice za nakup gradiva domače knjižnice ..................................................... 2.18-1 
2.19 Določitev člana v segmentu COBISS2/Izposoja za evidentiranje rezervacij gradiva 

domače knjižnice za medknjižnično izposojo ...................................................................... 2.19-1 
2.19.1 Evidenca gradiva v segmentu COBISS2/Izposoja pri članu, pri katerem so 

evidentirane rezervacije gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo ..... 2.19-1 

3 NAROČANJE GRADIVA .............................................................................................................. 3-1 

3.1 Priprava naročila .................................................................................................................... 3.1-1 
3.1.1 Priprava naročila, če domača knjižnica ni dobavitelj, vendar ima gradivo na 

zalogi.......................................................................................................................... 3.1-2 
3.1.2 Vnos splošnih podatkov ............................................................................................. 3.1-3 

3.2 Izstavitev in pošiljanje naročila .............................................................................................. 3.2-1 
3.2.1 Naročanje gradiva preko servisa Subito .................................................................... 3.2-3 
3.2.2 Izstavitev in pošiljanje dokumentov po  e-pošti tistim knjižnicam, ki so 

vpisane v bazo podatkov COLIB.SI .......................................................................... 3.2-4 
3.2.3 Tiskanje internih naročil ............................................................................................ 3.2-5 
3.2.4 Sprememba naslova za pošiljanje .............................................................................. 3.2-5 
3.2.5 Izpis nalepke z naslovom dobavitelja ........................................................................ 3.2-6 

3.3 Brisanje naročila .................................................................................................................... 3.3-1 
3.4 Vnos dobaviteljevega obvestila.............................................................................................. 3.4-1 
3.5 Preklic naročila pri dobavitelju .............................................................................................. 3.5-1 

3.5.1 Izstavitev in pošiljanje preklica ................................................................................. 3.5-1 
3.5.2 Preklic naročila tipa ARTEmail ................................................................................. 3.5-2 
3.5.3 Vnos zavrnitve preklica ............................................................................................. 3.5-3 
3.5.4 Vnos odobritve preklica ............................................................................................. 3.5-4 

3.5.4.1 Vnos odobritve preklica naročila in zahtevka za MI ................................... 3.5-4 
3.5.4.2 Vnos odobritve preklica naročila................................................................. 3.5-5 

3.6 Preklic internega naročila ....................................................................................................... 3.6-1 
3.6.1 Preklic internega naročila in zahtevka za MI ............................................................ 3.6-1 
3.6.2 Preklic internega naročila in nadaljevanje obdelave zahtevka za MI ........................ 3.6-2 



COBISS COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 

© IZUM, marec 2012 KAZALO-5 

 

11.1 Vzdrževanje podatkov o članih ............................................................................................ 11.1-1 
11.2 Vzdrževanje podatkov o partnerjih ...................................................................................... 11.2-1 
11.3 Vzdrževanje podatkov o ceniku ........................................................................................... 11.3-1 

11.3.1 Definiranje cenika.................................................................................................... 11.3-1 
11.3.1.1 Kopiranje v pripravljeni cenik ................................................................... 11.3-2 

11.3.2 Sprememba cenika ................................................................................................... 11.3-2 
11.3.2.1 Definiranje skupine dobaviteljev .............................................................. 11.3-3 
11.3.2.2 Spreminjanje skupine dobaviteljev ........................................................... 11.3-3 

11.3.2.2.1 Dodajanje in odstranjevanje dobaviteljev ................................. 11.3-4 
11.3.2.2.2 Vnos in spreminjanje storitev ................................................... 11.3-4 

11.3.2.3 Brisanje skupine dobaviteljev ................................................................... 11.3-5 
11.3.3 Določanje veljavnosti cenika ................................................................................... 11.3-6 
11.3.4 Arhiviranje veljavnega cenika ................................................................................. 11.3-6 
11.3.5 Brisanje cenika ........................................................................................................ 11.3-7 

11.4 Nastavitev števcev listin ...................................................................................................... 11.4-1 
11.4.1 Zapolnitev nezasedenih številk in nastavitev začetne vrednosti .............................. 11.4-1 

11.5 Priprava podatkov za izpis statistik ...................................................................................... 11.5-1 

12 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN BAZAMI PODATKOV ...................................... 12-1 

12.1 COBISS3/Zaloga ................................................................................................................. 12.1-1 
12.2 COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja .............................................................................. 12.2-1 
12.3 COBISS3/Izpisi ................................................................................................................... 12.3-1 
12.4 COBISS3/Upravljanje aplikacij ........................................................................................... 12.4-1 
12.5 Bibliografske baze podatkov ................................................................................................ 12.5-1 
12.6 Baza podatkov COLIB.SI .................................................................................................... 12.6-1 
12.7 COBISS/OPAC .................................................................................................................... 12.7-1 

 

 

Dodatki 

A PREGLED POSTOPKOV IN STATUSOV ........................................................ DOODATEK A-1 

B IZPISI ......................................................................................................................... DODATEK B-1 

B.1 Izpisovanje .............................................................................................................. Dodatek B.1-1 
B.1.1 Priprava in izpis .......................................................................................... Dodatek B.1-1 

B.1.2 Priprava in izpis po urniku .......................................................................... Dodatek B.1-1 

B.1.3 Iskanje shranjenih datotek z izpisi .............................................................. Dodatek B.1-3 
B.2 Spremenljivke ......................................................................................................... Dodatek B.2-1 

B.2.1 Sistemske spremenljivke ............................................................................ Dodatek B.2-1 
B.2.2 Uporabniške spremenljivke ........................................................................ Dodatek B.2-2 

C OBRAZCI .................................................................................................................. DODATEK C-1 

C.1 Naslavljanje ............................................................................................................ Dodatek C.1-1 
C.2 Bibliografski opis gradiva in drugi podatki ............................................................ Dodatek C.2-1 

C.2.1 Zahtevek za MI ........................................................................................... Dodatek C.2-1 
C.2.2 Naročilo, ponovno naročilo, preklic naročila in reklamacija ...................... Dodatek C.2-1 
C.2.3 Interno naročilo........................................................................................... Dodatek C.2-2 
C.2.4 Dobavnica ................................................................................................... Dodatek C.2-2 
C.2.5 Priloga k dobavnici ..................................................................................... Dodatek C.2-3 
C.2.6 Račun .......................................................................................................... Dodatek C.2-3 
C.2.7 Obvestilo za naročnika ............................................................................... Dodatek C.2-3 



COBISS3/Medknjižnična izposoja COBISS 

 

KAZALO-6 © IZUM, marec 2012 

 

C.2.8 Obvestilo za dobavitelja.............................................................................. Dodatek C.2-4 
C.2.9 Potrdilo o vračilu gradiva ........................................................................... Dodatek C.2-4 
C.2.10 Zahvala ob vračilu gradiva ......................................................................... Dodatek C.2-4 
C.2.11 Nalepka ....................................................................................................... Dodatek C.2-4 

C.3 Primeri izpisov obrazcev ......................................................................................... Dodatek C.3-1 

D DOBAVLJENO GRADIVO ..................................................................................... DODATEK D-1 

D.1 Seznam izpisov ....................................................................................................... Dodatek D.1-1 
D.2 Izbor podatkov za pripravo izpisov ......................................................................... Dodatek D.2-1 
D.3 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov ....................................................... Dodatek D.3-1 

D.3.1 Izpis MI-DG-A01 in MI-DG-B01 .............................................................. Dodatek D.3-1 
D.4 Opis posameznih izpisov ........................................................................................ Dodatek D.4-1 

D.4.1 MI-DG-A01: Izposojeno gradivo – po naročnikih/datumu 

izposoje/roku vračila ................................................................................... Dodatek D.4-1 
D.4.2 MI-DG-B01: Izposojeno gradivo – po naročnikih/datumu 

izposoje/roku vračila  .................................................................................. Dodatek D.4-1 
D.5 Primeri izpisov ........................................................................................................ Dodatek D.5-1 

E STATISTIKE ............................................................................................................. DODATEK E-1 

E.1 Seznam izpisov ....................................................................................................... Dodatek E.1-1 
E.2 Izbor podatkov za pripravo izpisov ......................................................................... Dodatek E.2-1 
E.3 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov ....................................................... Dodatek E.3-1 

E.3.1 Statistike od MI-STA-A01 do MI-STA-A06, MI-STA-A09, od MI-

STA-B01 do MI-STA-B07, MI-STA-C01 in od MI-STA-C03 do MI-

STA-C05 ..................................................................................................... Dodatek E.3-1 

E.3.2 Statistiki MI-STA-A07 in MI-STA-A08 .................................................... Dodatek E.3-1 
E.3.3 Statistika MI-STA-B08 ............................................................................... Dodatek E.3-2 
E.3.4 Statistika MI-STA-C02 ............................................................................... Dodatek E.3-3 

E.4 Opis posameznih izpisov ........................................................................................ Dodatek E.4-1 
E.4.1 MI-STA-A01: Naročila in njihova realizacija – po dobaviteljih/vrstah 

storitev    ..................................................................................................... Dodatek E.4-1 
E.4.2 MI-STA-A02: Naročila in njihova realizacija – po najpogosteje 

izbranih dob./vrstah storitev ....................................................................... Dodatek E.4-1 
E.4.3 MI-STA-A03: Hitrost dobave – po dobaviteljih/vrstah storitev ................. Dodatek E.4-2 

E.4.4 MI-STA-A04: Naročila in njihova realizacija – po dobaviteljih/vrstah 

gradiva ........................................................................................................ Dodatek E.4-3 

E.4.5 MI-STA-A05: Naročila – po državah dobaviteljev/vrstah 

storitev/mesecih.... ...................................................................................... Dodatek E.4-3 

E.4.6 MI-STA-A06: Prejemi – po državah dobaviteljev/vrstah 

storitev/mesecih… ...................................................................................... Dodatek E.4-4 

E.4.7 MI-STA-A07: Dobavljeni članki izbranega dobavitelja – po 

naročnikih ................................................................................................... Dodatek E.4-4 
E.4.8 MI-STA-A08: Dobavljeni članki izbranega dobavitelja – po naslovih  

revij ............................................................................................................. Dodatek E.4-5 

E.4.9 MI-STA-A09: Naročeno gradivo – po naslovih ......................................... Dodatek E.4-5 

E.4.10 MI-STA-B01: Naročila in njihova realizacija – po naročnikih/vrstah 

storitev ........................................................................................................ Dodatek E.4-6 
E.4.11 MI-STA-B02: Naročila in njihova realizacija – po naročnikih z 

največ zaht./vrstah storitev ......................................................................... Dodatek E.4-7 
E.4.12 MI-STA-B03: Hitrost dobave – po naročnikih/vrstah storitev ................... Dodatek E.4-7 



COBISS     COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 

© IZUM, marec 2012 2.1-1 

 

2.1 VNOS ZAHTEVKA ZA MI  

Naročniki lahko svoje zahtevke za MI posredujejo na različne načine: 

 osebno 

 po pošti 

 po e-pošti 

 po telefaksu 

 iz segmenta COBISS3/Medknjižnična izposoja (gl. pogl. 2.6) 

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

Prejete zahtevke naročnikov evidentiramo v razredu Zahtevek za MI. Če 

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

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

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

iz naročnikovega zahtevka.  

 

Opozorilo: 

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

za MI pet novih objektov. 

 

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

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

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

shranjevanju zahtevka za MI se bodo vpisani podatki prekopirali in shranili 

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

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

morebitno opombo za naročilo. 

Pred vnosom podatkov iz naročnikovega zahtevka lahko torej določimo število 

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

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

 član  

 partner  
 

Potem ko izberemo vrsto naročnika, poiščemo in izberemo konkretnega 

naročnika ter evidentiramo njegov zahtevek za MI. Najprej vnesemo splošne 

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

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

naročili želeno gradivo. Če bomo naročniku dobavili gradivo domače 

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

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

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

podatkov. Posameznika vpišemo v lokalno bazo podatkov o članih v segmentu 

COBISS2/Izposoja. Organizacijo, knjižnico ali drug servis pa vpišemo v bazo 

podatkov o partnerjih v vlogi naročnika v MI. 

 

Naročnik je vpisan v ustrezno bazo podatkov.  

 

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

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

shraniti v bazo podatkov, in izbiro vrste naročnika.  

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

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

 

Primer:  

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

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

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

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

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

dobavitelja.  

 

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

Partner).  

3. Poiščemo in izberemo naročnika.  

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

določili, da se njihov naslov upošteva in izpisuje v obrazcih 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 tudi način komuniciranja z 

naročnikom.  

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

kontaktnih oseb izberemo kot naročnika, če želimo pri dobavitelju naročiti 

gradivo za lastne potrebe. 

Odpre se urejevalnik Zahtevek za MI, kjer vpisujemo in spreminjamo 

podatke iz prejetega naročnikovega zahtevka za MI.  

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

Naročnik – član izpišejo identifikacijski podatki o naročniku, za katerega 

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

ime. Pri partnerju se izpišejo: 

 oznaka, ime in dodatno ime partnerja ali  

 oznaka in ime kontaktnega oddelka ali  

 oznaka, ime in priimek kontaktne osebe ter področje njenega dela  

 

Postopek 

Pogoj 
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Opozorilo: 

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

 

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

plačnika (gl. pogl. 2.1.1).  

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

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

7. Rezerviramo gradivo, če bomo naročniku dobavili gradivo domače 

knjižnice (gl. pogl. 2.3). 

 

Opozorilo: 

Kadar rezervacija gradiva ni možna (za gradivo je onemogočena izposoja  

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

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

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

tudi brez predhodne rezervacije gradiva.  

 

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

dobavitelju (gl. pogl. 2.1.4). 

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

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

10. Shranimo podatke. 

 

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

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

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

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

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

S shranjevanjem novega zahtevka za MI se spremenijo tudi vrednosti na 

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

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

pri dobavitelju ali v domači knjižnici.  

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

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

vlogi dobavitelja ali pri domači knjižnici. Dokler ne zaključimo obdelave 

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

povezani z izbranim naročnikom ali dobaviteljem, odpremo mapo Naročnik – 

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

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

tudi v seznam rezerviranega gradiva domače knjižnice. Pogledamo ga lahko, če 

najprej izberemo domačo knjižnico in nato metodo Objekt / Prikaži seznam 

rezerviranega gradiva (MI). 

 

Zahtevek za MI 

 evidentirano, če so vneseni splošni podatki o prejetem naročnikovem 

  

Status po vnosu 

zahtevka za MI 
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zahtevku za MI 

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

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

"Standard/patent") 

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

že določen 
 

Gradivo 

 evidentiran zahtevek, če je status zahtevka za MI določeno gradivo 

 določen dobavitelj, če ima tudi zahtevek za MI status določen 

dobavitelj  

 

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

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

metodo Objekt / Vpiši zahtevek za MI (MI). 

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

 

Pripravimo naročilo (gl. pogl. 3.1). 

2.1.1 Določitev plačnika 

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

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

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

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

dobavnici in računu. 

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

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

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

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

baze podatkov o partnerjih. 

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

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

že vpisana v bazo podatkov o partnerjih. 

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

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

bazo podatkov o partnerjih kot samostojni partner brez nadrejenega partnerja 

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

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 

Možnosti ... 

Kako naprej ... 
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partnerjih 

 

Primera:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Primer:  

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

Knjižnica Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in 

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

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

Ljubljani), določimo za plačnika to organizacijo. 

 

Splošna priporočila za vnos podatkov o nekaterih visokošolskih knjižnicah so 

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

Plačnika lahko določamo ali spreminjamo v urejevalniku Zahtevek za MI, 

dokler ne kreiramo dobavnice. Ob kreiranju dobavnice pa se ustvarjena 

povezava prenese k dobavnici, pri kateri lahko spreminjamo podatek o 

plačniku v urejevalniku Dobavnica, dokler dobavnice ne izstavimo.  

 

Če določamo plačnika v urejevalniku Zahtevek za MI: 

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

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

čemer objekt Dobavnica še ni kreiran) 

Če določamo plačnika v urejevalniku Dobavnica: 

 dobavnice še nismo izstavili (dobavnica ima status evidentirano) 

 

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

Plačnik, ki predstavlja povezavo z razredom Partner. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Partner. 

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.  

Pogoj 

 

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

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

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

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

iz vnosnega polja izbrišemo dosedanjo oznako partnerja, vpišemo novo 

vrednost in nato kliknemo gumb V redu. 

2.1.2 Vnos splošnih podatkov 

Splošne podatke iz prejetega naročnikovega zahtevka vnašamo v urejevalniku 

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

zaključimo obdelave naročnikovega zahtevka.  

 

Naročnikovega zahtevka še nismo zaključili (zahtevek za MI ima status 

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

 

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

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

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

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

vrednost, ki je ne moremo spremeniti. 

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

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

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

COBISS/OPAC-naročilu se privzame datum pošiljanja naročila.  

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

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

naročilnice organizacije ali številka iz naročila druge knjižnice. Podatek ni 

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

naročnikovega naročila. 

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

naročnika. Program ponudi privzeto vrednost, izračunano na osnovi roka 

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

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

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

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

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. 

Postopek 

  

Pogoj 

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

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

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

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

program ponudi vrednost osebni dvig. Vrednost lahko spremenimo. 

Podatek je obvezen. 

 

Primer:  

Če bomo naročniku dobavili gradivo (kopije dokumentov) v elektronski 

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

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

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

preko programske opreme Ariel.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

moremo spremeniti.  

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

potrditveno polje pri "Dobava iz tujine". 

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

privzame vrednost, ki jo je izbral ob pripravi naročila.  

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

pripravljen plačati za dobavo gradiva. Znesek lahko vpišemo v izbrani 

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

je že prevzela evro, se programsko nastavi valuta evro. 

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

privzame vrednost iz naročila. 

 

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. 
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Opozorilo: 

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

določitvi dobavitelja. Podatek ni obvezen. Kadar rezerviramo prosto 

gradivo domače knjižnice, se signatura vpiše programsko. 

 

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

opombe, ki se bo izpisala v naročilu.  

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

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

Opombo lahko vpišemo kadar koli, tudi po zaključku obdelave 

naročnikovega zahtevka za MI. 

 

Zahtevek za MI 

 evidentirano 

 

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

2.1.3 Vnos podatkov o gradivu 

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

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

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

vneseni in shranjeni.  

 

Zahtevek za MI ima status evidentirano. 

  

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

Odpre se urejevalnik Gradivo. 

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

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

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

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

storitve. 

 

Nasvet: 

Če želi naročnik kupiti kopijo članka, najhitreje določimo privzete 

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

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

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

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

"Medij gradiva" zopet izpišejo privzete vrednosti za izposojo monografske 

publikacije: izposoja, mon. publ. in knjiga.  

 

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

2.1.3.3). 

Postopek 

Status po vnosu 

splošnih podatkov 

Kako naprej ... 

  

  

Pogoj 
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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.  

 

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 

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

gradiva".  

 

Primer:  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

določimo vrednost kopija, kliknemo gumb Katalog in iz kataloga izberemo 

izvod gradiva. Bibliografski podatki o serijski ali monografski publikaciji se 

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

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

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

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

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

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

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

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

o članku"). 

 

Opozorilo: 

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

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

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

Prav tako moramo še pred prehodom v katalog označiti potrditveno polje 

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

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

ohranijo. Po prenosu bibliografskih podatkov iz lokalne baze podatkov se 

potrditveno polje "Ohrani podatke o članku" zaklene.  

 

Gl. tudi opis v pogl. 2.3. 

2.1.4 Določitev dobavitelja  

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

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

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

vnesli in shranili, naročila pa še nismo pripravili. 
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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. 

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 način komuniciranja z 

njim in se upoštevajo pri pošiljanju naročila:  

 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 obrazcih v MI, 

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

identifikacijski podatki o teh kontaktnih osebah in oddelkih. Izberemo želene 

Pogoj 

Postopek 
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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), bo naročilo poslano na 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), bo naročilo 

poslano na naslov kontaktnega oddelka.  

 

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 

 

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.  

Status po določitvi 

dobavitelja 

Možnosti ... 

Kako naprej ... 
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2.3  REZERVACIJA GRADIVA DOMAČE KNJIŽNICE 

Za medknjižnično izposojo lahko rezerviramo prosto ali neprosto
1
 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 

gradiva uvrsti v seznam rezervacij za to gradivo – v seznamu so podatki o 

članu, pri katerem so v segmentu COBISS2/Izposoja evidentirane rezervacije 

gradiva za medknjižnično izposojo (gl. pogl. 2.19).  

 

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 možen v segmentu COBISS2/Izposoja (ukaza LOOK in LOOK/CURRENT).  

 

Za potrebe medknjižnične izposoje praviloma najprej rezerviramo prosto 

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

prostih izvodov.  

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 

                                                      
1
 Neprosto gradivo je gradivo, ki ima trenutno v segmentu COBISS2/Izposoja v evidenci gradiva pri članu status  

C, S, W, L, O, B, U ali K, in gradivo, ki ima trenutno v evidenci gradiva pri članu, pri katerem so evidentirane 

rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo, status O ali W. 
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rezervacij v posameznih oddelkih. 

 

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

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

dobavitelj ni domača knjižnica).  

 

1. V urejevalniku Gradivo kliknemo gumb Katalog.  

Odpre se okno Katalog. 

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

3. V seznamu najdenih objektov izberemo izvod monografske publikacije ali 

letnik serijske publikacije.  

4. Kliknemo gumb Rezerviraj. 

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

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

 

Opozorilo: 

Rezerviramo lahko en izvod monografske publikacije, pri posameznem 

letniku serijske publikacije pa lahko rezerviramo tudi več zvezkov. 

 

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

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

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

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

rezervirano za medknjižnično izposojo.  

Če smo izbrali več zvezkov posameznega letnika serijske publikacije in je 

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

katerim se med podatke o gradivu prenesejo nekateri bibliografski podatki iz 

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

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

MI pri domači knjižnici kot dobavitelju ter v seznam rezerviranega gradiva 

domače knjižnice za medknjižnično izposojo. Prvi seznam lahko pogledamo, 

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

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

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

izberemo domačo knjižnico in nato metodo Objekt / Prikaži seznam 

rezerviranega gradiva (MI).  

 

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 in če je v segmentu 

COBISS2/Izposoja to gradivo v evidenci gradiva pri članu, pri katerem so 

evidentirane rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo. 

                                                      
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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2.4  SPREMEMBA PODATKOV V ZAHTEVKU ZA MI 

Podatke v naročnikovem zahtevku spreminjamo v razredih Zahtevek za MI in 

Gradivo, dokler obdelava zahtevka za MI ni zaključena.  

 

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

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi.  

Odpre se urejevalnik Zahtevek za MI, kjer lahko:  

 določimo drugega naročnika (gl. pogl. 2.4.1) 

 določimo ali spremenimo plačnika (gl. pogl. 2.1.1) 

 vnesemo ali spremenimo splošne podatke (gl. pogl. 2.1.2) 

 vnesemo ali spremenimo podatke o gradivu (gl. pogl. 2.1.3 in pogl. 

2.4.2) 

 določimo ali spremenimo dobavitelja gradiva (gl. pogl. 2.1.4) 

 določimo ali spremenimo znesek, ki ga bomo naročniku zaračunali za 

dobavljeno enoto naročenega gradiva (gl. pogl. 2.1.5 in pogl. 2.1.5.1) 

3. Shranimo podatke. 

2.4.1 Sprememba naročnika 

Pri zahtevku za MI lahko določimo drugega naročnika. To storimo, če: 

 smo kot naročnika izbrali napačnega člana ali partnerja 

 smo kot naročnika določili člana, kasneje pa ugotovili, da je naročnik 

eden od partnerjev (ali obratno) 

 

Naročnika spremenimo v urejevalniku Zahtevek za MI/Splošno. 

 

Zahtevek za MI ni prejeto COBISS/OPAC-naročilo. Naročila še nismo 

pripravili (zahtevek za MI ima status prispelo, evidentirano, določeno gradivo 

ali določen dobavitelj). 

 

1. Za identifikacijskimi podatki o naročniku, ki so navedeni ob gumbu 

Naročnik – član ali Naročnik – partner, kliknemo ikono .  

Odpre se okno Naročnik – član ali Naročnik – partner. 

2. Iz vnosnega polja zbrišemo napačno vpisno številko ali oznako naročnika 

(odvisno od vrste naročnika), vpišemo novo vrednost in kliknemo gumb V 

redu. 

Postopek 

Postopek 

Pogoj  
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3. Če želimo zamenjati vrsto naročnika, moramo izbranega naročnika najprej 

zbrisati. Nato se premaknemo h gumbu, ki označuje drugo vrsto naročnika 

(Naročnik – član ali Naročnik – partner), in kliknemo ikono . Odpre 

se okno za vnos ali brisanje povezave, kjer vpišemo vpisno številko ali 

oznako naročnika (odvisno od vrste naročnika) in ponovno kliknemo gumb 

V redu.  

Če ne poznamo vpisne številke člana ali oznake partnerja, kliknemo gumb, 

ki predstavlja povezavo z ustreznim razredom (Član, Partner). Odpre se 

iskalnik, v katerem poiščemo in izberemo novega naročnika. 

4. Shranimo podatke.  

 

Po shranjevanju se spremenijo vrednosti na števcih gradiva pri "starem" in 

"novem" naročniku. Pri "starem" naročniku se skupno število njegovih 

zahtevkov za MI zmanjša, pri "novem" pa se to število poveča.  

Če so bili pri zahtevku za MI podatki o gradivu že vneseni, se pri "starem" 

naročniku zmanjša tudi število enot za naročanje, pri "novem" naročniku pa se 

to število poveča. Hkrati se gradivo odstrani iz seznama gradiva iz vseh odprtih 

zahtevkov za MI pri "starem" naročniku in se uvrsti v seznam gradiva iz vseh 

odprtih zahtevkov za MI pri "novem" naročniku.  

2.4.2 Sprememba podatkov o gradivu 

Podatke o gradivu lahko spremenimo: 

 do priprave naročila (zahtevek za MI ima status prispelo, določeno 

gradivo ali določen dobavitelj; oz. gradivo ima status evidentiran 

zahtevek ali določen dobavitelj)  

 pri pripravi ponovnega naročila za izbranega dobavitelja ali naročila za 

drugega dobavitelja (naročilo ima status evidentirano in verzijo, višjo 

od 0; oz. gradivo ima status naročilo evidentirano, z njim povezano 

naročilo pa verzijo, višjo od 0) 

 pri vnosu podatkov o prejetem gradivu (prejeto gradivo ima status 

prejem – evidentirano; oz. gradivo ima status evidentiran prejem) 

 

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

ponovnem naročanju ali prenaročanju) ali Prejeto/dobavljeno 

gradivo/Splošno (ob prejemu gradiva) kliknemo gumb Gradivo. 

Odpre se urejevalnik Gradivo. 

2. Spremenimo podatke o gradivu. To lahko storimo na več načinov: 

 ročno 

 s prenosom bibliografskih podatkov iz vzajemne baze podatkov (gl. 

pogl. 2.1.3.1) 

 s prenosom bibliografskih podatkov iz izbranih katalogov drugih tujih 

knjižnic, ki so brezplačno dostopni preko interneta (gl. pogl. 2.1.3.2) 

Postopek 

Pogoj 
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 s prenosom bibliografskih podatkov iz lokalne baze podatkov (gl. pogl. 

2.1.3.3) 

 

Opozorilo: 

Če naročnik naroča kopije člankov (pri "Vrsta storitve" je izbrana vrednost 

nakup, pri "Vrsta gradiva" vrednost članek in pri "Medij gradiva" vrednost 

kopija) in želimo, da se bodo po prenosu bibliografskih podatkov iz 

vzajemne ali lokalne baze podatkov ali iz izbranih katalogov drugih tujih 

knjižnic ohranili vneseni podatki o avtorju članka ("Avtor"), naslovu članka 

("Naslov") in straneh, na katerih je članek ("Strani (od-do)"), označimo 

potrditveno polje "Ohrani podatke o članku" še pred prenosom podatkov iz 

izbrane baze podatkov. 

 

3. Kliknemo gumb V redu. 

 

Če bomo za naročnika gradivo naročili pri dobavitelju, lahko do priprave 

naročila spremenimo podatke o gradivu na vse štiri načine, omenjene v točki 2. 

Če pa smo zanj rezervirali gradivo domače knjižnice, pa lahko do priprave 

internega naročila: 

 rezerviramo drugi prosti izvod za izposojo (če je pri zahtevku za MI 

rezervirano prosto gradivo)  

 rezerviramo prosti izvod za izposojo (če je pri zahtevku za MI 

rezervirano neprosto gradivo)  

 rezerviramo drugo prosto ali neprosto gradivo iz lokalne baze podatkov 

(gradivo z drugim COBISS.SI-ID) 

 zbrišemo rezervacijo gradiva domače knjižnice (gl. pogl. 2.5); po 

brisanju rezervacije lahko podatke o gradivu spremenimo na vse štiri že 

omenjene načine  

 

Če smo za naročnika gradivo naročili pri dobavitelju, lahko pri pripravi 

ponovnega naročila za izbranega dobavitelja ali naročila za drugega 

dobavitelja podatke o gradivu spremenimo: 

 ročno   

 s prenosom bibliografskih podatkov iz vzajemne baze podatkov 

 s prenosom bibliografskih podatkov iz izbranih katalogov drugih tujih 

knjižnic, ki so brezplačno dostopni preko interneta  

Prav tako lahko spremenimo vrsto storitve.   

Če smo rezervirali gradivo domače knjižnice, po izstavitvi internega naročila 

podatkov o gradivu (in rezervacije gradiva) več ne moremo spreminjati, lahko 

pa evidentiramo preklic internega naročila (gl. pogl. 3.6). 

Če smo za naročnika gradivo naročili pri dobavitelju, lahko ob evidentiranju 

prejema gradiva podatke o gradivu spremenimo samo ročno. Prav tako lahko 

spremenimo še vrsto storitve. Če pa smo zanj rezervirali gradivo domače 

knjižnice, ob evidentiranju prejema gradiva podatkov o gradivu več ne moremo 
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spreminjati, prav tako tudi vrste storitve ne. Lahko pa evidentiramo prejem 

drugega izvoda za izposojo (če je bilo za naročnika rezervirano prosto gradivo). 

 

Opozorilo: 

Vsaka sprememba bibliografskih podatkov o gradivu se evidentira med 

dogodki, ki se beležijo pri gradivu. 

2.4.2.1 Brisanje podatkov o gradivu 

Pri izbranem zahtevku za MI lahko zbrišemo podatke o gradivu. 

 

Zahtevek za MI ni prejeto COBISS3/MI-naročilo ali COBISS/OPAC-naročilo. 

Zahtevek za MI ima status določeno gradivo in ni povezan s prejetim 

COBISS/OPAC-obvestilom – prošnjo za preklic, ki ima status prispelo ali v 

obdelavi.  

  

1. V urejevalniku Zahtevek za MI/Splošno kliknemo gumb Zbriši gradivo. 

 

Po brisanju podatkov o gradivu se pri izbranem zahtevku za MI zbriše tudi 

podatek o signaturi.  

 

Zahtevek za MI 

 evidentirano 

 

Podatki o gradivu se zbrišejo tudi, če v urejevalniku Zahtevek za MI ob 

gumbu Gradivo kliknemo ikono . 

 

Postopek 

Pogoj 

Status po brisanju 

podatkov o gradivu 

Možnosti … 
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2.6 OBDELAVA PREJETIH COBISS3/MI-NAROČIL  

Naročila za medknjižnično izposojo, prispela iz drugih knjižnic, ki uporabljajo 

segment COBISS3/Medknjižnična izposoja, se lahko programsko shranijo v 

našo bazo podatkov, kjer so shranjeni zahtevki za MI (t. i. COBISS3/MI-

naročila). Pogoji za to so:  

 knjižnica nam je iz segmenta COBISS3/Medknjižnična izposoja poslala 

naročilo tipa COBISS3/MI-naročilo 

 knjižnica mora biti v naši bazi podatkov o partnerjih vpisana kot 

naročnik za medknjižnično izposojo (pri podatkih o partnerjih je 

označena vloga Naročnik (MI)) 

 med splošnimi podatki o tej knjižnici mora biti pri "Sigla" vpisana 

številčna oznaka te knjižnice v sistemu COBISS.SI 

 

Prejeta COBISS3/MI-naročila se shranjujejo v razredu Zahtevek za MI (status 

prispelo) in v razredu Prispeli zahtevki/obvestila. Hkrati se gradivo iz 

prejetega naročila uvrsti v seznam gradiva iz vseh odprtih zahtevkov za MI pri 

partnerju, ki se pojavlja v vlogi naročnika za medknjižnično izposojo.  

Na prejeto COBISS3/MI-naročilo nas vedno opozori obvestilo, ki ga prejmemo 

na e-naslov za medknjižnično izposojo. Pa tudi izbrani zahtevek za MI se na 

delovnem področju obarva rdeče, dokler pri njem ne določimo dobavitelja.  

Prejeta COBISS3/MI-naročila lahko pregledamo tako, da najprej izberemo 

razred Prispeli zahtevki/obvestila, nato pa med povezavami izberemo mapo 

COBISS3/MI-naročila. Ker so splošni podatki in podatki o gradivu pri 

vsakem zahtevku za MI že vpisani, naročnikov zahtevek običajno samo 

preberemo in rezerviramo gradivo domače knjižnice ali določimo dobavitelja, 

kar je pogoj za naročanje gradiva.  

 

Opozorilo: 

Če pri pregledu prejetega COBISS3/MI-naročila ugotovimo, da ob gumbu 

Naročnik – partner ni navedenih identifikacijskih podatkov o naročniku, to 

pomeni, da te knjižnice še nimamo vpisane v naši bazi podatkov o partnerjih ali 

da je nimamo vpisane kot naročnika za medknjižnično izposojo. V oknu, ki se 

odpre po kliku na gumb Opomba iz zahtevka za MI, preverimo podatek o sigli 

knjižnice, ki nam je poslala COBISS3/MI-naročilo. Knjižnico vpišemo v bazo 

podatkov o partnerjih ali ji samo določimo vlogo naročnika za medknjižnično 

izposojo, če je že vpisana v bazo podatkov o partnerjih. Nato jo pri zahtevku za 

MI določimo kot naročnika tako, da kliknemo gumb Naročnik – partner ter 

poiščemo in izberemo podatke. Po potrditvi se ob gumbu Naročnik – partner 

izpišejo identifikacijski podatki o knjižnici. Če tega ne storimo, ne bomo mogli 

pripraviti (internega) naročila. 

 

Zahtevek za MI je prejeto COBISS3/MI-naročilo. 

 

Pogoj  
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1. V razredu Prispeli zahtevki/obvestila izberemo objekt.  

2. V seznamu objektov, ki so povezani s prispelimi zahtevki za MI, izberemo 

mapo COBISS3/MI-naročila.  

Odpre se okno s seznamom prispelih COBISS3/MI-naročil, ki so shranjena 

med zahtevki za MI s statusom prispelo. 

3. Iz seznama izberemo zahtevek za MI, ki ga nameravamo obdelati. 

Izberemo lahko več zahtevkov za MI hkrati. 

4. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik Zahtevek za MI za izbrani zahtevek, kjer so v 

ustrezna vnosna polja vpisani naslednji podatki iz prejetega naročila: 

podatki o naročniku, način posredovanja, datum in številka naročila, datum, 

do katerega želi naročnik prejeti gradivo, način dobave gradiva, dovoljenje 

za naročanje gradiva v tujini, sprejemljivi stroški, podatki o gradivu ter 

signatura gradiva v domači knjižnici.  

V oknu, ki se odpre po kliku na gumb Opomba iz zahtevka za MI, so 

vpisani prioriteta obdelave naročila, način, kako želi naročnik plačati 

storitev in kakršna koli opomba, ki jo je naročnik dodal v naročilo.  

Če pri podatkih o knjižnici, ki nam je poslala COBISS3/MI-naročilo, 

nimamo vpisane njene sigle, ali če knjižnice še nimamo vpisane v bazi 

podatkov o partnerjih, se bodo pri prejetem zahtevku za MI identifikacijski 

podatki o knjižnici prav tako vpisali v "Opomba iz zahtevka za MI". Pri 

pregledu takšnega zahtevka za MI bomo zato morali določiti naročnika 

(partnerja), sicer ne bomo mogli pripraviti naročila. 

Če imamo pri knjižnici, ki nam je poslala COBISS3/MI-naročilo, v bazi 

podatkov o partnerjih vnesene podatke o enem kontaktnem oddelku ali eni 

kontaktni osebi za MI, se pri novoprispelih zahtevkih pri podatkih o 

naročniku ustvari povezava s temi podatki. Če imamo vnesene samo 

splošne podatke o partnerju ali če imamo vnesenih več kontaktnih oseb ali 

oddelkov za MI, se pri novoprispelih zahtevkih pri podatkih o naročniku 

ustvari povezava s splošnimi podatki o partnerju.  

Če imamo vnesenih več kontaktnih oseb ali oddelkov za MI, nam bo 

program ob pripravi naročila izpisal opozorilo, da moramo pri zahtevku za 

MI pri podatkih o naročniku izbrati podatke o ustrezni kontaktni osebi ali 

oddelku za MI, ki naj se upoštevajo pri pripravi dokumentov (dobavnice, 

računa, obvestil) za tega partnerja.  

5. Pregledamo vpisane podatke. 

 

Opozorilo: 

Če pri prejetem COBISS3/MI-naročilu pri pregledu podatkov o gradivu 

ugotovimo, da naročnik naroča več enot gradiva, pri izbranem zahtevku za 

MI najprej popravimo podatke o gradivu, da veljajo samo za eno enoto, 

nato pa kreiramo ustrezno število dodatnih zahtevkov za MI, kamor 

vpišemo podatke o preostalih naročenih enotah (gl. pogl. 2.10). 

 

Postopek 
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6. Rezerviramo gradivo, če bomo naročniku dobavili gradivo domače 

knjižnice (gl. pogl. 2.3). 

 

Opozorilo: 

Priporočljivo je, da si podatke o prejetem COBISS3/MI-naročilu 

natisnemo, preden rezerviramo gradivo domače knjižnice (gl. pogl. 2.8). 

Kadar rezervacija gradiva ni možna (za gradivo je onemogočena izposoja  

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

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

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

tudi brez predhodne rezervacije gradiva. 

 

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

dobavitelju (gl. pogl. 2.1.4).  

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

gradiva (gl. pogl. 2.1.5). 

9. Shranimo podatke. 

 

Po rezervaciji gradiva domače knjižnice ali določitvi dobavitelja se zahtevek za 

MI zbriše iz seznama prispelih zahtevkov za MI.  

 

Zahtevek za MI 

 prispelo ali določen dobavitelj   

 

Gradivo 

 evidentiran zahtevek ali določen dobavitelj 

 

Zahtevek za MI, ki smo ga prejeli kot COBISS3/MI-naročilo, lahko 

spremenimo tudi tako, da ga poiščemo in izberemo v razredu Zahtevek za MI 

(status prispelo), nato pa izberemo metodo Objekt / Uredi. 

 

Pripravimo in izstavimo (interno) naročilo (gl pogl. 3.1 in pogl. 3.2), če pa 

imamo gradivo že pri sebi, lahko pripravimo dobavnico za izposojo ali nakup 

gradiva domače knjižnice (gl. pogl. 2.17 in pogl. 2.18) ali zaključimo prejem 

več številk zvezkov izbranega letnika serijske publikacije (gl. pogl. 2.16). 

Gradivo lahko naročimo tudi pri dobavitelju (gl. pogl. 3.1). Če ob pregledu 

prejetega COBISS3/MI-naročila ugotovimo, da naročnik naroča več enot 

gradiva, pred nadaljnjo obdelavo kreiramo dodatne zahtevke za MI (gl. pogl. 

2.10). Če pa ugotovimo, da izbranega zahtevka iz kakršnih koli razlogov ne 

moremo realizirati, ga zavrnemo (gl. pogl. 2.12). 

Status po obdelavi  

prejetega 

COBISS3/MI-

naročila 

Možnosti ... 

Kako naprej ... 
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2.7 OBDELAVA PREJETIH COBISS/OPAC-NAROČIL 

Naročila za medknjižnično izposojo, prispela iz COBISS/OPAC-a, se lahko 

programsko shranijo v našo bazo podatkov, kjer so shranjeni zahtevki za MI  

(t. i. COBISS/OPAC-naročila). Člani lahko preko COBISS/OPAC-a naročijo 

gradivo, za katero so našli zapis: 

 v vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB.SI 

 v kateri koli od lokalnih baz podatkov knjižnic v sistemu COBISS.SI 

 v kazalih tujih znanstvenih in strokovnih revij SwetScan  

 v kateri koli od baz podatkov OCLC (WorldCat, ArticleFirst, ERIC) 

 v izbranih katalogih drugih tujih knjižnic 

 

Člani lahko naročijo gradivo tudi na osnovi prosto vnesenega bibliografskega 

opisa gradiva. 

 

Zahtevke za MI lahko preko COBISS/OPAC-a posredujejo člani knjižnic, ki:  

 uporabljajo segment COBISS3/Medknjižnična izposoja, verzijo 4  

 svojim članom ponujajo storitev medknjižnične izposoje preko 

COBISS/OPAC-a 

 

Naročila članov, oblikovana v COBISS/OPAC-u, se programsko shranijo v 

našo bazo podatkov, kjer so shranjeni zahtevki za MI. Posredujejo jih lahko 

tisti člani, ki imajo: 

 dodeljeno uporabniško ime in geslo 

 dovoljenje knjižnice za posredovanje naročil preko COBISS/OPAC-a 

(pri podatkih o članu ni aktivirana omejitev onemogoč. posredovanje 

naročil za MI preko COBISS/OPAC-a) 
 

Prejeta COBISS/OPAC-naročila se, tako kot COBISS3/MI-naročila, 

shranjujejo v razredu Zahtevek za MI (status prispelo) in v razredu Prispeli 

zahtevki/obvestila. Hkrati se gradivo iz prejetega naročila uvrsti v seznam 

gradiva iz vseh odprtih zahtevkov za MI pri članu.  

Na prejeto COBISS/OPAC-naročilo nas vedno opozori obvestilo, ki ga 

prejmemo na e-naslov za medknjižnično izposojo. Pa tudi izbrani zahtevek za 

MI se na delovnem področju obarva rdeče, dokler pri njem ne določimo 

dobavitelja.  

Prejeta COBISS/OPAC-naročila lahko pregledamo, tako da najprej izberemo 

razred Prispeli zahtevki/obvestila, nato pa med povezavami izberemo mapo 

COBISS/OPAC-naročila. Ker so identifikacijski podatki o članu, splošni 

podatki in podatki o gradivu pri vsakem zahtevku za MI že vpisani, naročnikov 

zahtevek običajno samo preberemo in določimo dobavitelja, kar je pogoj za 

naročanje gradiva.  
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Zahtevek za MI je prejeto COBISS/OPAC-naročilo.  

 

1. V razredu Prispeli zahtevki/obvestila izberemo objekt.  

2. V seznamu objektov, ki so povezani s prispelimi zahtevki za MI, izberemo 

mapo COBISS/OPAC-naročila.  

Odpre se okno s seznamom prispelih COBISS/OPAC-naročil, ki so 

shranjena med zahtevki za MI s statusom prispelo. 

3. Iz seznama izberemo zahtevek za MI, ki ga nameravamo obdelati. 

Izberemo lahko več zahtevkov za MI hkrati. 

4. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik Zahtevek za MI za izbrani zahtevek, kjer so v 

ustrezna vnosna polja vpisani naslednji podatki iz prejetega 

COBISS/OPAC-naročila: identifikacijski podatki o članu, način 

posredovanja in datum naročila, datum, do katerega želi naročnik prejeti 

gradivo, način dobave gradiva, način obveščanja naročnika, dovoljenje za 

naročanje gradiva v tujini, višina sprejemljivih stroškov in podatki o 

gradivu.  

Pri atributu Opomba iz zahtevka za MI so vpisani dodatni podatki iz 

naročila, ki ga je posredoval član preko COBISS/OPAC-a: kontaktni 

podatki za posredovanje splošnih obvestil članu (poštni naslov, številka 

stacionarnega in mobilnega telefona, e-naslov), splošna opomba, ki jo je 

član dopisal v svoje naročilo, ter informacija o prejemanju želenih  

SMS-obvestil. 

5. Pregledamo vpisane podatke. 

 

Opozorilo: 

Pri pregledu prejetega COBISS/OPAC-naročila posebej pozorno 

preverimo vsebino, ki se odpre v oknu po kliku na gumb Opomba iz 

zahtevka za MI, ter bibliografske podatke o gradivu. Podatki o gradivu so 

lahko pomanjkljivi ali napačni, saj lahko naročnik preko COBISS/OPAC-a 

svoje naročilo oblikuje tako, da bibliografske podatke o gradivu prosto 

vpiše v obrazec za naročanje. Če torej ugotovimo, da so bibliografski 

podatki o gradivu pomanjkljivi, a se odločimo, da naročnikovega zahtevka 

za MI ne bomo zavrnili, lahko te podatke pred pripravo naročila za 

dobavitelja dopolnimo. Priporočljivo je, da si pred tem natisnemo podatke 

o originalnem prejetem COBISS/OPAC-naročilu (gl. pogl. 2.8).    

Opozorilo: 

Če pri prejetem COBISS/OPAC-naročilu pri pregledu podatkov o gradivu 

ugotovimo, da naročnik naroča več enot gradiva, pri izbranem zahtevku za 

MI najprej popravimo podatke o gradivu, da veljajo samo za eno enoto, 

nato pa kreiramo ustrezno število dodatnih zahtevkov za MI, pri katerih 

vpišemo podatke o preostalih naročenih enotah (gl. pogl. 2.10). 

 

6. Rezerviramo gradivo, če bomo naročniku dobavili gradivo domače 

knjižnice (gl. pogl. 2.3). 

Postopek 

Pogoj  
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Opozorilo: 

Kadar rezervacija gradiva ni možna (za gradivo je onemogočena izposoja  

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

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

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

tudi brez predhodne rezervacije gradiva. 

 

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

dobavitelju (gl. pogl. 2.1.4).  

8. Določimo znesek, ki ga bo naročnik plačal za dobavljeno enoto gradiva (gl. 

pogl. 2.1.5). 

9. Shranimo podatke. 

 

Po določitvi dobavitelja se zahtevek za MI zbriše iz seznama prispelih 

zahtevkov za MI.  

 

Zahtevek za MI 

 prispelo ali določen dobavitelj 

 

Gradivo 

 evidentiran zahtevek ali določen dobavitelj 

 

Zahtevek za MI, ki smo ga prejeli kot COBISS/OPAC-naročilo, lahko 

spremenimo tudi tako, da ga poiščemo in izberemo v razredu Zahtevek za MI 

(status prispelo) in nato izberemo metodo Objekt / Uredi. 

 

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

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

ob pregledu prejetega COBISS/OPAC-naročila ugotovimo, da naročnik naroča 

več enot gradiva, pred nadaljnjo obdelavo kreiramo dodatne zahtevke za MI 

(gl. pogl. 2.10). Če pa ugotovimo, da tega zahtevka iz kakršnih koli razlogov ne 

moremo realizirati, ga zavrnemo (gl. pogl. 2.12). 

Kako naprej ... 

Status po obdelavi  

prejetega 

COBISS/OPAC-

naročila 

Možnosti ... 
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2.18 PRIPRAVA DOBAVNICE ZA NAKUP GRADIVA DOMAČE 

KNJIŽNICE 

Kadar želimo evidentirati nakup gradiva domače knjižnice, si lahko olajšamo 

vnos podatkov o gradivu in izvedbo nekaterih postopkov z izbiro posebne 

metode. Metodo uporabimo takrat, kadar smo za naročnika rezervirali gradivo 

domače knjižnice in pripravili ali kopije iz tega gradiva ali elektronsko obliko.  

 

Zahtevek za MI ima status prispelo, določeno gradivo ali določen dobavitelj 

(domača knjižnica). Pri gradivu je pri "Vrsta storitve" izbrana vrednost nakup. 

Gradivo, ki ga želimo dobaviti naročniku, imamo pripravljeno (kopije iz tega 

gradiva ali elektronsko obliko).  

 

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

delovnem področju lahko izberemo več zahtevkov za MI hkrati. 

2. Izberemo metodo Objekt / Pripravi dobavnico za nakup gradiva 

domače knjižnice.  

 

Če ima zahtevek za MI status prispelo ali določeno gradivo, se po potrditvi na 

delovno področje naložijo novokreirani objekti iz razredov Naročilo (tipa 

interno naročilo), Prejeto/dobavljeno gradivo in Dobavnica. 

Če ima zahtevek za MI status določen dobavitelj, se po izbiri metode izpiše 

opozorilo "Ob pripravi dobavnice za nakup gradiva (kopije dokumentov, 

gradivo v elektronski obliki) se bo rezervacija gradiva zbrisala. Ali res želite 

nadaljevati?".  Če kliknemo gumb Da,  se rezervacija gradiva domače knjižnice 

zbriše (gl. pogl. 2.5.1, pogl. 2.5.2 in pogl. 2.5.3) in na delovno področje se 

naložijo novokreirani objekti iz razredov Naročilo (tipa interno naročilo), 

Prejeto/dobavljeno gradivo in Dobavnica.  

Če smo na delovnem področju izbrali več zahtevkov za MI, se bo gradivo za 

določenega naročnika, ki ga bomo dobavili na enak način in ga bo plačal isti 

plačnik, iz izbranih zahtevkov za MI uvrstilo v eno dobavnico.  

 

Zahtevek za MI  

 v obdelavi 
 

Naročilo  

 zaključeno 
 

Prejeto/dobavljeno gradivo  

 dobavnica evidentirana 
 

Dobavnica  

 evidentirano 
 

Postopek 

Pogoj 

Status po pripravi 

dobavnice za nakup 

gradiva domače 

knjižnice 
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Gradivo  

 dobavnica evidentirana 

 

Določimo znesek, ki ga bo naročnik plačal za dobavljeno gradivo (gl. pogl. 

2.1.5). Nato izstavimo dobavnico in jo skupaj z gradivom posredujemo 

naročniku (gl. pogl. 5.3).   

Kako naprej ... 
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3.1 PRIPRAVA NAROČILA 

Naročilo pripravimo, potem ko smo pri zahtevku za MI določili dobavitelja, pri 

katerem bomo naročili gradivo, ali potem ko smo za naročnika rezervirali 

gradivo domače knjižnice. 

Pri kreiranju naročila se iz zahtevka za MI prenesejo podatki za naročanje (npr. 

o gradivu, določenem roku in načinu dobave itd.) in podatki o dobavitelju, ki 

mu bomo poslali naročilo, oz. podatki o domači knjižnici, če bomo pripravili 

interno naročilo. Po potrebi lahko pred pošiljanjem naročila splošne podatke o 

naročilu še spremenimo.  

Naročila se shranjujejo v razredu Naročilo. Pripravimo lahko posamezno 

naročilo ali več naročil hkrati. 

 

Zahtevek za MI ima status določen dobavitelj.  

 

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

delovnem področju lahko izberemo več zahtevkov za MI hkrati. 

2. Izberemo metodo Objekt / Pripravi naročilo.  

Odpre se urejevalnik Naročilo/Splošno za prvi izbrani objekt (gl. tudi pog. 

3.1.1). 

3. Vnesemo podatke za naročanje (gl. pogl. 3.1.2). 

4. Shranimo podatke.  

 

Pri "Številka" se določi številka, pod katero bo novo naročilo shranjeno v bazi 

podatkov. Številka naročila, ki je vidna v brskalniku v delu okna s seznamom 

atributov, je enaka številki, pod katero je v bazi podatkov shranjen pripadajoči 

zahtevek za MI.  

Po kreiranju naročila za dobavitelja se podatki v urejevalniku Gradivo 

zaklenejo. Te podatke lahko ponovno spreminjamo, če zbrišemo novokreirano 

naročilo (gl. pogl. 3.3). 

 

Zahtevek za MI 

 v obdelavi 
 

Naročilo 

 evidentirano  
 

Gradivo 

 naročilo evidentirano  

 

Zahtevek za MI, za katerega želimo pripraviti naročilo, lahko poiščemo in 

izberemo še na druge načine:  

Postopek 

Pogoj 

Status po pripravi 

naročila  

Možnosti ... 
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 v razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo; nato v seznamu 

objektov, ki so povezani z izbranim gradivom, izberemo zahtevek za 

MI 

 v razredu Partner poiščemo in izberemo dobavitelja; v seznamu 

objektov, ki so z njim povezani, odpremo mapo Dobavitelj – gradivo 

iz odprtih zahtevkov (MI) in iz seznama izberemo gradivo, ki ga 

bomo naročili pri izbranem dobavitelju; nato iz seznama objektov, ki 

so povezani z gradivom, izberemo zahtevek za MI 

Po izbiri zahtevka za MI izberemo še metodo Objekt / Pripravi naročilo. 

 

Pripravljeno naročilo izstavimo in pošljemo dobavitelju (gl. pogl. 3.2).  

3.1.1 Priprava naročila, če domača knjižnica ni 

dobavitelj, vendar ima gradivo na zalogi  

Če je med podatki o gradivu v zahtevku za MI vnesena vrednost pri 

"COBISS.SI-ID" in pri zahtevku za MI nismo rezervirali gradiva domače 

knjižnice, ampak smo določili dobavitelja, program po izbiri metode Objekt / 

Pripravi naročilo preveri, ali v lokalni bazi podatkov obstaja za to gradivo 

bibliografski zapis in pripadajoči podatki o zalogi, in ali je vsaj en izvod 

gradiva dostopen za izposojo. 

Če v lokalni bazi ne obstaja bibliografski zapis za gradivo iz zahtevka za MI, 

ali če zapis obstaja, vendar ni pripadajočih podatkov o zalogi ali pa ni 

dostopnega nobenega izvoda gradiva za izposojo, se odpre urejevalnik 

Naročilo/Splošno, v katerem uredimo splošne podatke za naročilo (gl. pogl. 

3.1.2). 

Če pa v lokalni bazi obstaja bibliografski zapis za gradivo iz zahtevka za MI, in 

če je vsaj en izvod gradiva dostopen za izposojo, program izpiše sporočilo, na 

osnovi katerega se odločimo, ali bomo spremenili naročilo in za naročnika 

rezervirali gradivo domače knjižnice, ali pa ga bomo zanj vseeno naročili pri 

dobavitelju. 

Če je za izposojo dostopen vsaj en izvod gradiva iz lokalne baze podatkov, 

program izpiše ustrezno sporočilo: 

 "Gradivo ima na zalogi tudi domača knjižnica. Ali ga želite 

rezervirati?" (če lahko rezerviramo prosto gradivo) 

 "Gradivo ima na zalogi tudi domača knjižnica, vendar trenutno ni 

prostega izvoda za izposojo. Ali želite gradivo kljub temu rezervirati?" 

(če lahko rezerviramo samo neprosto gradivo) 

Če kliknemo gumb Da, se odpre okno Katalog, v katerem se izpišejo podatki o 

ustreznem bibliografskem zapisu in pripadajoči podatki o zalogi. Izberemo 

želen izvod gradiva in ga rezerviramo (gl. pogl. 2.3.1, pogl. 2.3.2 in pogl. 

2.3.3). Po rezervaciji se odpre urejevalnik Naročilo/Splošno, v katerem 

uredimo splošne podatke za interno naročilo (gl. pogl. 3.1.2) 

Kako naprej ... 
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Če v oknu s sporočilom kliknemo gumb Ne, se odpre urejevalnik 

Naročilo/Splošno, v katerem uredimo splošne podatke za naročilo, ki ga bomo 

poslali dobavitelju (gl. pogl. 3.1.2).  

3.1.2 Vnos splošnih podatkov 

Splošne podatke o naročilu lahko vnašamo in spreminjamo v urejevalniku 

Naročilo/Splošno:  

 dokler naročila še nismo izstavili 

 pri pripravi ponovnega naročila za izbranega dobavitelja ali pri pripravi 

naročila za drugega dobavitelja (gradivo ima status naročilo 

evidentirano, z njim povezano naročilo pa verzijo, višjo od 0) 
 

Podatkov o gradivu in dobavitelju pri pripravi naročila ne moremo spreminjati. 

 

Naročila še nismo izstavili (naročilo ima status evidentirano).  

 

1. Ob gumbu Gradivo se izpišejo podatki, ki identificirajo gradivo. Dodatne 

podatke o gradivu lahko pogledamo, če kliknemo gumb Gradivo ali ikono 

. 

2. Ob gumbu Dobavitelj se izpišejo podatki, ki identificirajo dobavitelja. 

Dodatne podatke o dobavitelju lahko pogledamo, če kliknemo ikono . 

3. Pri "Tip naročila" program ponudi vrednost za tip naročila, kot smo jo 

določili pri podrobnejših podatkih o partnerju v vlogi dobavitelja v MI pri 

"Tip naročila (MI)". Podatek je obvezen. Izbrana vrednost določa obliko 

listine Naročilo in način pošiljanja te listine dobavitelju.Vrednost lahko 

spremenimo.  

 

Primer:  

Vrednost e-pošta pri "Tip naročila" določa pošiljanje naročila dobavitelju 

po e-pošti, vrednost dopis/faks pošiljanje naročila dobavitelju po pošti itd.  

 

Opozorilo: 

Če ob pripravi naročila za določenega dobavitelja, ki sprejema naročila 

tipa COBISS3/MI-naročilo, določimo drugačen tip naročila (npr. e-pošta, 

dopis/faks ipd.), se ob shranjevanju podatkov o naročilu izpiše opozorilo 

"Za izbranega dobavitelja lahko določite tip naročila COBISS3/MI-

naročilo". Opozorilo se izpiše vsakič, ko za tega dobavitelja pripravimo 

naročilo, ki ni tipa COBISS3/MI-naročilo. Zato ob izpisu omenjenega 

opozorila najprej pri izbranem naročilu spremenimo vrednost pri "Tip 

naročila", nato pa pri podrobnejših podatkih o partnerju v vlogi 

dobavitelja v MI še vrednost pri "Tip naročila (MI)". Pri slednjem se 

določa privzeta vrednost za tip naročila za določenega dobavitelja.  

 

Pogoj 

Postopek 
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Če je dobavitelj domača knjižnica, je pri "Tip naročila" vnesena vrednost 

interno naročilo, ki je ne moremo spremeniti.  

4. Pri "Jezik obrazca" program ponudi vrednost, ki smo jo določili pri 

podatkih o partnerju v vlogi dobavitelja v MI pri "Jezik obrazcev". 

Vrednost, ki določa jezik besedila v naročilu, lahko spremenimo. Če 

želimo, da sprememba velja za vsa prihodnja naročila za izbranega 

dobavitelja, je treba spremeniti podatek pri splošnih podatkih o partnerju v 

vlogi dobavitelja v MI. Podatek je obvezen. 

Če je dobavitelj domača knjižnica, je pri "Jezik obrazca" vnesena vrednost, 

ki jo določa parameter za jezik aplikacije v inicializacijski datoteki za 

domačo knjižnico. Vrednosti ne moremo spremeniti.  

5. Pri "Dobaviti do" vpišemo datum, do katerega naj dobavitelj pošlje 

gradivo, tj. datum, do katerega je naše naročilo še aktualno. Program 

ponudi datum, ki smo ga določili pri zahtevku za MI (tudi pri "Dobaviti 

do"), pri naročilu pa ga lahko še spremenimo. Datum se izpiše tudi v 

naročilu za dobavitelja. 

6. Pri "Prioriteta" lahko izberemo vrednost za prioriteto obdelave naročila. Če 

naročilo zahteva nujno obdelavo, se v naročilu za dobavitelja izpiše 

vrednost iz tega polja in ne datum, do katerega naj dobavitelj pošlje 

gradivo. 

7. Pri "Način prejema gradiva" program ponudi vrednost za način, kako 

želimo od dobavitelja prejeti gradivo. To privzeto vrednost smo določili pri 

podrobnejših podatkih o partnerju v vlogi dobavitelja v MI pri "Način 

prejema gradiva (MI)", pri naročilu pa jo lahko še spremenimo. Če želimo, 

da sprememba velja za vsa prihodnja naročila za izbranega dobavitelja, je 

treba spremeniti podatek pri podrobnejših podatkih o partnerju v vlogi 

dobavitelja za MI. Podatek se izpiše tudi v naročilu za dobavitelja. 

8. Pri "Sprejemljivi stroški" vpišemo najvišji znesek, ki smo ga dobavitelju 

pripravljeni plačati za prejeto gradivo. Program ponudi znesek, ki ga je za 

dobavljeno gradivo pripravljen plačati naročnik. Ta znesek smo določili pri 

zahtevku za MI pri "Sprejemljivi stroški", pri naročilu pa ga lahko še 

spremenimo. Znesek, ki se izpiše tudi v naročilu za dobavitelja, lahko 

navajamo v domači ali tuji valuti. 

9. Pri "Način plačila" program ponudi vrednost, ki smo jo določili pri 

podrobnejših podatkih o partnerju v vlogi dobavitelja v MI pri "Način 

plačila dobavitelju (MI)". Vrednost, ki označuje, kako bomo dobavitelju 

plačali dobavljeno gradivo, lahko za izbrano naročilo spremenimo. Če 

želimo, da sprememba velja za vsa prihodnja naročila za izbranega 

dobavitelja, je treba spremeniti podatek pri podrobnejših podatkih o 

partnerju v vlogi dobavitelja v MI. Podatek se izpiše tudi v naročilu za 

dobavitelja. 

10. Kliknemo gumb Op. v naročilu. Odpre se okno za vnos opombe, ki se 

izpiše tudi v naročilu za dobavitelja takoj za bibliografskimi podatki o 

gradivu. Če smo opombo vpisali že pri zahtevku za MI, lahko besedilo pri 

pripravi naročila še spremenimo ali zbrišemo.  

11. Pri "Izjava v naročilu" program ponudi besedilo, s katerim v naročilu 

navedemo namen, za katerega bo naročnik uporabljal naročene kopije 
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gradiva. Besedilo smo določili ob gumbu z enakim imenom pri 

podrobnejših podatkih o domači knjižnici. Za izbrano naročilo lahko 

besedilo spremenimo. Če želimo, da sprememba velja za vsa prihodnja 

naročila, s katerimi bomo pri dobaviteljih naročali kopije gradiva, je treba 

spremeniti besedilo pri "Izjava v naročilu" pri podatkih o domači knjižnici. 
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Objekt Naročilo se zbriše, vrednosti na števcih gradiva pri naročniku pa se 

ne spremenijo.   

 

Zahtevek za MI 

 določen dobavitelj 

 določeno gradivo, kadar je vrsta storitve nakup in pred preklicem 

internega naročila gradivo domače knjižnice več ni rezervirano 
 

Gradivo 

 določen dobavitelj 

 evidentiran zahtevek, kadar je vrsta storitve nakup in pred preklicem 

internega naročila gradivo domače knjižnice več ni rezervirano 
 

 

Opozorilo: 

Gradivo ni več rezervirano, če smo pred preklicem internega naročila že 

enkrat evidentirali podatke o prejemu gradiva in ob tem zbrisali rezervacijo, 

nato pa zbrisali tudi podatke o prejemu tega gradiva.  

 

Po evidentiranju preklica internega naročila lahko ponovno spreminjamo 

podatke v zahtevku za MI (gl. pogl. 2.4), vpišemo podatke o preklicu zahtevka 

za MI (gl. pogl. 2.13), zbrišemo rezervacijo gradiva domače knjižnice (gl. pogl. 

2.5), zahtevek za MI zavrnemo (gl. pogl. 2.12) ali pa ga v bazi podatkov 

zbrišemo (gl. pogl. 2.11).  

 

 

Status po preklicu 

internega naročila  

Kako naprej ... 
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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) Priprava 

naročila 

        (Z) 

naročilo 

evidentirano 
v obdelavi  evidentirano   

 

22) Izstavitev in 

pošiljanje 

naročila 

       (N)  

naročilo 

izstavljeno 
v obdelavi  izstavljeno   

 

23) Brisanje 

naročila 

        (N) 

določen 

dobavitelj 

določen 

dobavitelj 
 

zbriše se iz 

baze podatkov 
  

 

24) Izstavitev in 

pošiljanje 

preklica pri 

dobavitelju 

(dobavitelj ni 

domača 

knjižnica) 

(N) 

poslan 

preklic 

naročila 

v obdelavi  poslan preklic   

 

25) Preklic 

naročila tipa 

ARTEmail 

(N) 

poslan 

preklic 

naročila 

v obdelavi  poslan preklic   

 

26) Vnos zavrnitve 

preklica 

naročila 

(N) 

naročilo 

izstavljeno 
v obdelavi  izstavljeno   
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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) Vnos 

odobritve 

preklica 

naročila in 

zahtevka za 

MI 

(N) 

zaključeno – 

naročilo 

preklicano 

zaključeno – 

naročilo 

preklicano 

 
zaključeno – 

preklicano 
  

 

28) Vnos 

odobritve 

preklica 

naročila 

(N) 

naročilo 

evidentirano  
v obdelavi  

verzija > 0: 

evidentirano 
  

 

29) Preklic 

internega 

naročila in 

zahtevka za 

MI 

(N) 

zaključeno – 

naročilo 

preklicano 

zaključeno – 

naročilo 

preklicano 

 
zaključeno – 

preklicano 
  

 

30) 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 
  

 

31) Ponovno 

naročanje 

        (N) 

naročilo 

evidentirano  
v obdelavi  

verzija > 0: 

evidentirano 
  

 

32) Prenaročanje 

        (N) 

naročilo 

evidentirano  
v obdelavi  

verzija > 0: 

evidentirano 
  

 

33) Evidentiranje 

nerealizirane 

dobave 

        (N) 

zaključeno – 

nerealizirana 

dobava  

zaključeno – 

nerealizirana 

dobava  

 

zaključeno – 

nerealizirana 

dobava  

  

 

34) Evidentiranje 

prejema 

        (N) 

evidentiran 

prejem  
v obdelavi  izstavljeno 

prejem – 

evidentirano 
 

 

35) Brisanje 

podatkov o 

prejemu 

        (Pg) 

naročilo 

izstavljeno 
v obdelavi  izstavljeno 

zbriše se iz 

baze podatkov 
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