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2.2 KATALOG 

Katalog nam omogoča: 

 iskanje gradiva 

 prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o 

zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu COMARC 

 rezervacijo gradiva za medknjižnično izposojo 

 

Elementi okna Katalog so: 

 naslovna vrstica, v kateri je narisana ikona programske opreme 

COBISS3 in izpisano ime okna, ter gumb za zapiranje okna  

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

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

vedno bibliografski zapis in pripadajoči podatki o zalogi 

 iskalna polja 

 polja za vnos iskalnih zahtev 

 gumb Poišči za izvršitev iskanja  

 gumb Novo iskanje za brisanje vpisanih iskalnih zahtev in rezultatov 

iskanja 

 spustni seznam, ki vključuje oddelke knjižnice iz lokalnega šifranta 

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

 gumba Poišči in Išči dalje za iskanje v seznamu najdenih 

bibliografskih zapisov in pripadajočih podatkov o zalogi  

 izbirni gumbi za vrsto izposoje ali rezervacije gradiva 

– Na dom za izposojo ali rezervacijo gradiva na dom
1
 

– V čitalnico za izposojo ali rezervacijo gradiva v čitalnico
2
 

– Po MI za rezervacijo gradiva za medknjižnično izposojo 
 

 gumb Preglej za vpogled v stanje gradiva v izposoji, z informacijo, kdo 

si je gradivo izposodil in kdo ga je rezerviral (v fazi razvoja) 

 gumb COMARC za prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali 

pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu 

COMARC 

 gumb Izposodi za izposojo gradiva
3
 

 

 

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

2
 Gl. opombo pod št. 1. 

3
 Gl. opombo pod št. 1. 
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2.6 OBDELAVA PREJETIH COBISS3/MI-NAROČIL  

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

segment COBISS3/Medknjižnična izposoja, se lahko programsko shranijo v 

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

naročila). Pogoji za to so:  

 knjižnica nam je iz segmenta COBISS3/Medknjižnična izposoja poslala 

naročilo tipa COBISS3/MI-naročilo 

 knjižnica mora biti v naši bazi podatkov o partnerjih vpisana kot 

naročnik za medknjižnično izposojo (pri podatkih o partnerjih je 

označena vloga Naročnik (MI)) 

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

– številčna oznaka te knjižnice v sistemu COBISS 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vsakem zahtevku za MI že vpisani, naročnikov zahtevek običajno samo 

preberemo in rezerviramo gradivo domače knjižnice ali določimo dobavitelja, 

kar je pogoj za naročanje gradiva.  

 

Opozorilo: 

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

Naročnik – partner ni navedenih identifikacijskih podatkov o naročniku, to 

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

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

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

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

podatkov o partnerjih ali ji samo določimo vlogo naročnika za medknjižnično 

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

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

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

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

pripraviti (internega) naročila. 

 

Zahtevek za MI je prejeto COBISS3/MI-naročilo. 

 

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

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

mapo COBISS3/MI-naročila.  

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

med zahtevki za MI s statusom prispelo. 

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

Izberemo lahko več zahtevkov za MI hkrati. 

4. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

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

ustrezna vnosna polja vpisani naslednji podatki iz prejetega naročila: 

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

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

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

signatura gradiva v domači knjižnici.  

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

vpisani prioriteta obdelave naročila, način, kako želi naročnik plačati 

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

Če 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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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 domače knjižnice 

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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4.1 EVIDENTIRANJE PREJEMA 

Ko od dobavitelja ali iz skladišča prejmemo gradivo, poiščemo ustrezno 

naročilo in evidentiramo prejem. Najprej preverimo, ali prejeto gradivo ustreza 

gradivu, ki smo ga naročili pri dobavitelju, oz. rezerviranemu gradivu domače 

knjižnice. Če smo prejeli ustrezno gradivo, vnesemo podatke o prejemu in 

določimo znesek, ki ga bo naročnik plačal za to gradivo.  

Če se gradivo, ki smo ga prejeli od dobavitelja, ne ujema z naročilom, lahko: 

 pripravimo reklamacijo in jo pošljemo dobavitelju (gl. pogl. 4.5)  

 spremenimo podatke o gradivu in ga posredujemo naročniku, če smo se 

odločili, da ga ne bomo reklamirali (gl. pogl. 4.1.1)  

Podatki o prejemu gradiva se shranjujejo v razredu Prejeto/dobavljeno 

gradivo. Lahko jih evidentiramo za posamezno naročilo ali več naročil hkrati. 

 

Naročilo ima status izstavljeno in prejema gradiva še nismo evidentirali. 

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo. Na delovnem področju 

lahko izberemo več naročil hkrati. 

2. Izberemo metodo Objekt / Vpiši prejem.  

Odpre se urejevalnik Prejeto/dobavljeno gradivo/Splošno za prvi izbrani 

objekt. 

3. Preverimo, ali prejeto gradivo ustreza naročenemu (gl. pogl. 4.1.1). 

4. Vnesemo splošne podatke o prejetem gradivu (gl. pogl. 4.1.2; gl. tudi pogl. 

4.2).  

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

pogl. 4.1.3). 

6. Vpišemo podatke o prejetem računu, če smo za naročnika gradivo naročili 

pri dobavitelju (gl. pogl. 4.1.4). 

7. Shranimo podatke. 

 

Pri "Številka" se pri shranjevanju podatkov o prejemu gradiva določi številka, 

pod katero bodo ti podatki shranjeni v bazi podatkov. Številka, ki je vidna v 

brskalniku v delu okna s seznamom atributov, je enaka številki, pod katero sta 

v bazi podatkov shranjena pripadajoči zahtevek za MI in naročilo.  

S kreiranim novim objektom v razredu Prejeto/dobavljeno gradivo se 

spremenijo vrednosti na števcih gradiva pri naročniku: število naročenih enot 

se zmanjša, število prejetih enot se poveča, skupno število vseh naročnikovih 

zahtevkov za MI pa ostane nespremenjeno. 

Gradivo domače knjižnice ostane tudi po evidentiranju podatkov o prejemu še 

naprej rezervirano (razen če ne evidentiramo prejema za gradivo, ki ga bomo 

Postopek 
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naročniku prodali in smo na začetku tega postopka zbrisali rezervacijo; gl. 

pogl. 4.2.2).  

 

Zahtevek za MI 

 v obdelavi 
 

Naročilo 

 izstavljeno 
  

Prejeto/dobavljeno gradivo 

 prejem – evidentirano 
 

Gradivo 

 evidentiran prejem  

 

Naročilo, pri katerem želimo evidentirati prejem gradiva, lahko poiščemo in 

izberemo še na druge načine: 

 v razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo; nato v seznamu 

objektov, ki so povezani z izbranim gradivom, izberemo naročilo 

 v razredu Partner poiščemo in izberemo dobavitelja; v seznamu 

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

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

prejeli; nato iz seznama objektov, ki so povezani z gradivom, izberemo 

naročilo 

 izberemo domačo knjižnico in nato v seznamu rezerviranega gradiva 

domače knjižnice ali prispelega rezerviranega gradiva domače knjižnice 

izberemo zahtevek za MI za gradivo, ki smo ga prejeli (metoda Objekt 

/ Seznam rezerviranega gradiva (MI) in metoda Objekt / Seznam 

prispelega rezerviranega gradiva (MI)); nato iz seznama objektov, ki 

so povezani s tem zahtevkom za MI, izberemo naročilo 

Po izbiri naročila izberemo še metodo Objekt / Vpiši prejem. 

 

Zaključimo prejem (gl. pogl. 4.7 in pogl. 4.8). 

4.1.1 Preverjanje prispelega gradiva 

Podatke o gradivu pregledujemo in spreminjamo v urejevalniku Gradivo. 

 

Prejema še nismo zaključili (prejeto gradivo ima status prejem – evidentirano). 

 

1. V urejevalniku Prejeto/dobavljeno gradivo se ob gumbu Gradivo izpišejo 

identifikacijski podatki o naročenem gradivu. Vse podatke lahko 

pregledamo in spremenimo v urejevalniku Gradivo, ki se odpre po kliku na 

gumb.  

 

Status po 

evidentiranju 

prejema  

Kako naprej ... 

Možnosti ... 

Postopek 
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Opozorilo: 

Ob evidentiranju prejema gradiva, ki smo ga prejeli od dobavitelja, lahko 

podatke o gradivu v urejevalniku Gradivo spremenimo le ročno. Iskanje in 

izbira gradiva iz lokalne ali vzajemne baze podatkov in iz izbranih 

katalogov drugih tujih knjižnic nista možna. 

Ob evidentiranju prejema gradiva domače knjižnice ne moremo spremeniti 

podatkov o gradivu v urejevalniku Gradivo (razen, če evidentiramo prejem 

za gradivo, ki ga bomo naročniku prodali, in smo pred vnosom podatkov o 

prejemu gradiva zbrisali rezervacijo; gl. pogl. 4.2.2). 

 

2. Če prejeto gradivo ustreza naročilu, zapremo urejevalnik Gradivo in 

vnesemo podatke o prejemu (gl. pogl. 4.1.2). 

3. Če prejeto gradivo ne ustreza naročilu:  

 zapremo najprej urejevalnik Gradivo in zatem še urejevalnik 

Prejeto/dobavljeno gradivo, pripravimo reklamacijo in jo pošljemo 

dobavitelju (gl. pogl. 4.5)  

 

Opozorilo: 

Podatkov o gradivu ne smemo spreminjati, če nameravamo prejeto 

gradivo reklamirati. 

Reklamiramo lahko le gradivo, ki smo ga prejeli od dobavitelja. 

 

 spremenimo podatke pri gradivu, če smo se odločili, da prejetega 

gradiva ne bomo reklamirali 

 

Primer:  

Dobavitelju smo poslali naročilo za nakup članka, od njega pa smo 

prejeli publikacijo, v kateri je članek. Če naročila ne bomo reklamirali, 

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

gradiva" v urejevalniku Gradivo. Vrednost nakup pri "Vrsta storitve" 

zamenjamo z vrednostjo izposoja, vrednost članek pri "Vrsta gradiva" z 

vrednostjo mon. publ. (ali ser. publ.), vrednost kopija pri "Medij 

gradiva" pa z vrednostjo knjiga (ali zvezek). Po potrebi spremenimo ali 

dopolnimo še druge bibliografske podatke o prejetem gradivu.  

 

Na spremembo podatkov pri gradivu nas opozarja vrednost Da pri "Sprememba 

gradiva". Vrednost je vidna v brskalniku pri seznamu atributov po izbiri 

pripadajočega zahtevka za MI ali naročila, s katerim je povezano gradivo. 

 

Podatke o gradivu lahko spremenimo tudi tako, da v razredu Gradivo najprej 

poiščemo in izberemo gradivo, nato pa izberemo še metodo Objekt / Uredi. 

 

Vnesemo podatke o prejemu (gl. pogl. 4.1.2) ali pripravimo reklamacijo in jo 

pošljemo dobavitelju (gl. pogl. 4.5).  

Možnosti ... 

Kako naprej ... 

  

 

  



COBISS3/Medknjižnična izposoja COBISS 

 

4.1-4 © IZUM, junij 2012 

 

4.1.2 Vnos splošnih podatkov  

Splošne podatke o prejetem gradivu vnašamo v urejevalniku Prejeto/ 

dobavljeno gradivo/Splošno.  

 

Prejema še nismo zaključili (prejeto gradivo ima status prejem – evidentirano 

ali prejem – reklamirano). Nekatere podatke lahko vnašamo, tudi če je 

dobavnica že pripravljena in ima status evidentirano. 

 

1. Pri "Inventarna št." vpišemo identifikacijsko številko izvoda
1
, ki ga 

nameravamo izposoditi naročniku. Podatek moramo obvezno vpisati, če 

nameravamo naročniku dobaviti gradivo domače knjižnice in smo zanj 

rezervirali neprosto gradivo. Če smo za naročnika naročili gradivo pri 

dobavitelju, podatka ni treba vpisovati.  

Če nameravamo naročniku dobaviti gradivo domače knjižnice in smo zanj  

rezervirali prosto gradivo, je pri "Inventarna št." podatek (tj. 

identifikacijska številka izvoda
2
) že vnesen in ga ne moremo spremeniti. Če 

nameravamo naročniku izposoditi drugi izvod gradiva namesto doslej 

rezerviranega, lahko podatek spremenimo po shranjevanju podatkov o 

prejetem gradivu (gl. pogl. 4.2.3).  

Gl. tudi pogl. 4.2. 

2. Pri "Prejeto" vpišemo datum prejema gradiva. Program ponudi tekoči 

datum, ki ga lahko spremenimo. Podatek je obvezen. 

3. Pri "Oznaka listine" lahko vpišemo oznako dokumenta, ki smo ga prejeli 

skupaj z gradivom (npr. dobavnica) ali kasneje (npr. račun). Ker je podatek 

informativen, ga lahko vnesemo, tudi če smo prejem ali obdelavo 

naročnikovega zahtevka že zaključili. Če naročniku dobavljamo gradivo 

domače knjižnice, podatka ne vpisujemo. 

4. Pri "Vrniti dobavitelju do" vpišemo datum, do katerega moramo vrniti 

gradivo dobavitelju ali v skladišče. Pri gradivu, ki ga bomo naročniku 

izposodili (vrsta storitve je izposoja), moramo pred zaključitvijo prejema ta 

podatek obvezno vnesti. Pri gradivu, ki ga bomo naročniku prodali (vrsta 

storitve je nakup), pa podatka ne vpisujemo. 

5. Pri "Vrniti do" se z zaključitvijo prejema izpiše datum, do katerega mora 

naročnik vrniti gradivo, da ga lahko še pravočasno vrnemo dobavitelju. 

Podatek se izračuna tako, da se od datuma, ki ga dobavitelj določi za 

vračilo gradiva in ki smo ga vpisali pri "Vrniti dobavitelju do", odšteje 

število dni, ki smo jih določili pri podrobnejših podatkih o partnerju v vlogi 

dobavitelja v MI pri "Časovna rezerva (dni) (MI)". 

6. Kadar naročniku dobavljamo gradivo, tako da ga zanj shranimo na spletni 

strani, vpišemo pri "Spletni naslov" URL-naslov, na katerem ga čaka 

naročeno gradivo v elektronski obliki (npr. http://.../<ime_datoteke>). 

                                                      
1
 Identifikacijska številka izvoda je inventarna številka ali številka za izposojo pri monografski publikaciji ali 

inventarna številka, ločilo "," in številka zvezka (tj. številka posameznega zvezka ali območje številk skupaj 

vezanih zvezkov) pri serijski publikaciji. 
2
 Gl. opombo pod št. 1. 

Pogoj 

Postopek 
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Podatek, ki ga vpišemo ob evidentiranju prejema ali najkasneje pri pripravi 

dobavnice, se izpiše v dobavnici za bibliografskim opisom gradiva. 

 

Opozorilo: 

Če naročniku pošljemo po e-pošti (v formatu pdf) dobavnico, v kateri je 

tudi podatek o spletnem naslovu, je povezava aktivna, če je ta naslov 

izpisan v eni vrstici. Ko kliknemo URL-naslov, se odpre spletna stran, na 

kateri je objavljen dokument. 

 

7. Za vnos kakršne koli opombe o prejemu gradiva od dobavitelja, ki je 

internega značaja, kliknemo gumb Opomba. Odpre se okno, v katerega 

vpišemo želeno besedilo. Opombo lahko vpišemo kadar koli, tudi če smo 

obdelavo naročnikovega zahtevka že zaključili. 

8. Za vnos kakršne koli opombe o gradivu, ki se izpiše za bibliografskim 

opisom v dobavnici, kliknemo gumb Op. v dobavnici. Odpre se okno, v 

katero vpišemo želeno besedilo. Podatek lahko vpišemo ob evidentiranju 

prejema ali najkasneje pri pripravi dobavnice. 

 

Nasvet: 

Kadar naročniku dobavljamo gradivo, tako da ga zanj shranimo na spletni 

strani, vpišemo v okno, ki se odpre po kliku na gumb Op. v dobavnici, 

podatek o tem, kako dolgo bo gradivo dostopno na URL-naslovu, vpisanem 

pri "Spletni naslov" (npr. Gradivo bo na navedenem naslovu dostopno do 

15. decembra 2008). 

 

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

Dodatne podatke o dobavitelju lahko pogledamo, če kliknemo ikono .  

Če gradiva nismo prejeli od dobavitelja, pri katerem smo ga naročili, 

ampak od druge knjižnice ali ustanove (tej je naše naročilo posredoval 

dobavitelj, ki smo mu poslali naročilo), lahko evidentiramo podatek o 

novem dobavitelju gradiva (gl. pogl. 4.6). 

10. Kliknemo gumb V redu. 

4.1.3 Določitev cene za dobavljeno enoto gradiva  

Znesek, ki ga bomo naročniku zaračunali za dobavljeno enoto gradiva, 

običajno določimo potem, ko smo preverili, da naročeno gradivo ustreza 

prejetemu, in vpisali splošne podatke o prejemu gradiva (gl. pogl. 2.1.5).  

Če ob evidentiranju prejema gradiva še ne vemo, kakšen znesek bomo 

naročniku zaračunali za dobavljeno gradivo (ker je to odvisno od zneska, ki 

nam ga bo zaračunal dobavitelj), ga lahko določimo tudi po izstavitvi 

dobavnice (gl. pogl. 5.6). 
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4.1.4 Vnos podatkov o prejetem računu 

Če smo za naročnika naročili gradivo pri dobavitelju, lahko v urejevalniku 

Prejeto/dobavljeno gradivo/Prejeti račun vnesemo podatke o prejetem 

računu. Ker so vsi podatki o prejetem računu informativni, jih lahko vnašamo, 

tudi če smo prejem ali obdelavo naročnikovega zahtevka za MI že zaključili. 

Če naročniku dobavljamo gradivo domače knjižnice, podatkov ne vpisujemo. 

 

1. Pri "Datum prejema računa" vpišemo datum, ko smo prejeli račun. Datum 

prejema računa ne more biti novejši od današnjega datuma in starejši od 

datuma računa ali – če datum računa ni vnesen – od datuma opravljene 

storitve. Če nista vnesena niti datum računa niti datum opravljene storitve, 

datum prejema računa ne more biti starejši od datuma prejema gradiva. 

2. Pri "Št. računa" vpišemo številko prejetega računa. 

3. Pri "Datum računa" vpišemo datum prejetega računa (tj. datum, ko je 

dobavitelj izstavil račun). Datum računa ne more biti novejši od današnjega 

datuma in starejši od datuma opravljene storitve. Če datum opravljene 

storitve ni vnesen, datum računa ne more biti starejši od datuma prejema 

gradiva. 

4. Pri "Datum oprav. storitve" vpišemo datum, ko je dobavitelj opravil 

storitev oz. nam dobavil naročeno gradivo. Datum opravljene storitve ne 

more biti novejši od datuma prejema gradiva. 

5. Pri "Datum zapadlosti" vpišemo datum, do katerega mora biti prejeti račun 

plačan dobavitelju. Datum zapadlosti ne more biti starejši od datuma računa 

ali – če datum računa ni vnesen – od datuma opravljene storitve. Če nista 

vnesena niti datum računa niti datum opravljene storitve, datum zapadlosti 

ne more biti starejši od datuma prejema gradiva. 

6. Pri "Znesek za prejeto gradivo" vpišemo znesek, ki ga bomo za prejeto 

gradivo plačali dobavitelju. Iz spustnega seznama izberemo ustrezno 

valuto, v kateri je znesek.  

Znesek za prejeto gradivo je lahko enak znesku računa, ali pa je nižji, kakor 

znesek računa, in sicer: 

 če je dobavitelj zraven zneska za dobavljeno gradivo zaračunal še 

posredne stroške 

 če je dobavitelj izstavil zbirni račun za več enot gradiva  

7. Pri "Posredni stroški" vpišemo znesek z računa, ki nam ga je poleg zneska 

za prejeto gradivo zaračunal dobavitelj (npr. znesek poštnine ali znesek 

manipulativnih stroškov ipd.). Iz spustnega seznama izberemo ustrezno 

valuto, v kateri je znesek. 

8. Pri "Znesek računa" vpišemo celotni znesek računa. Iz spustnega seznama 

izberemo ustrezno valuto, v kateri je znesek. 

Znesek računa je lahko enak znesku za prejeto gradivo, ali pa je višji od 

zneska za prejeto gradivo, in sicer: 

 če je dobavitelj zraven zneska za dobavljeno gradivo zaračunal še 

Postopek 
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posredne stroške 

 če je dobavitelj izstavil zbirni račun za več enot gradiva  

9. Potrditveno polje "Račun plačan" označimo, ko dobavitelju pošljemo 

ustrezno število poštnih kuponov ali vavčerjev IFLA ali ko iz 

računovodstva prejmemo informacijo, da je prejeti račun plačan. 

10. Za vnos kakršne koli opombe o prejetem računu kliknemo gumb Op. o 

prejetem računu. Odpre se okno, v katerega vpišemo želeno besedilo. 

11. Kliknemo gumb V redu. 

 

Podatki o prejetem računu se izpišejo tudi v brskalniku v seznamu atributov, 

vključeni pa so tudi v iskalnik Iskanje – Prejeto/dobavljeno gradivo. 
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12.6 BAZA PODATKOV COLIB 

Pri medknjižnični izposoji knjižnica sodeluje tudi z drugimi knjižnicami, ki se 

pojavljajo v vlogi naročnika ali dobavitelja gradiva. Če so podatki o knjižnici, 

ki jo vpisujemo v bazo podatkov o partnerjih, shranjeni v bazi podatkov 

COLIB, lahko prenesemo podatke tudi iz te baze podatkov. Prenesene podatke 

o izbrani knjižnici nato samo preverimo in po potrebi dopolnimo. 
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B.2 SPREMENLJIVKE 

Spremenljivke so deli izpisov, katerih vsebino lahko določi posamezna 

ustanova. 

Ob namestitvi programske opreme COBISS3 so spremenljivke, ki jih pripravi 

IZUM, nameščene v skupino sistemskih spremenljivk v segmentu 

COBISS3/Izpisi. Posamezna ustanova lahko nato določi svojo vrednost 

spremenljivke, tako da sistemsko spremenljivko prekopira v skupino 

uporabniških spremenljivk in vpiše ustrezno vrednost. 

B.2.1 Sistemske spremenljivke 

V nadaljevanju je podan tabelarični prikaz sistemskih spremenljivk, definiranih 

v segmentu COBISS3/Izpisi, katerih vrednosti se izpisujejo v obrazcih za 

medknjižnično izposojo: 

Tabela  B.2-1: Sistemske spremenljivke za medknjižnično izposojo 

Ime Vrednost Uporaba v izpisih 

1) Oddelek za MI  Oddelek za medknjižnično izposojo Dobavnica in Obvestilo v 

domačem jeziku 

2) Oddelek za MI (eng) Interlibrary Loan Dobavnica in Obvestilo v 

angleškem jeziku 

3) Dobavnica – opomba za 

izposojo  

Prosimo, da izposojeno gradivo vrnete 

do navedenega datuma. Če katerega od 

izvodov poškodujete ali izgubite, ste 

dolžni poravnati stroške nabave novega 

gradiva ali ga nadomestiti z novim 

izvodom. 

Dobavnica v domačem 

jeziku 

4) Dobavnica – opomba za 

izposojo (eng) 

Please return the (borrowed) item by 

the due date. For any lost or damaged 

item you will be charged a respective 

fee for purchasing a new material or 

replacing the lost item with a new one. 

Dobavnica v angleškem 

jeziku 

5) Dobavnica – opomba za 

nakup  

Pri uporabi gradiva ste dolžni 

upoštevati določila Zakona o avtorski in 

sorodnih pravicah. 

Dobavnica v domačem 

jeziku 

6) Dobavnica – opomba za 

nakup (eng) 

The usage of the material is subject to 

the Copyright and Related Rights Act. 

Dobavnica v angleškem 

jeziku 

7) Naziv podpisnika na levi 

strani računa  

 Račun v domačem jeziku 
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8) Naziv podpisnika na levi 

strani računa (eng) 

 Račun v angleškem jeziku 

9) Naziv podpisnika na 

desni strani računa 

 Račun v domačem jeziku 

10) Naziv podpisnika na 

desni strani računa (eng) 

 Račun v angleškem jeziku 

11) Ime podpisnika na levi 

strani računa 

 Račun v domačem in 

angleškem jeziku 

12) Ime podpisnika na desni 

računa 

 Račun v domačem in 

angleškem jeziku 

13) Vodja knjižnice  Vsi izpisi v domačem in 

angleškem jeziku (razen 

Zahtevek za MI, Interno 

naročilo in Račun) 

14) Naziv vodje knjižnice  Vsi izpisi v domačem jeziku 

(razen Zahtevek za MI, 

Interno naročilo in Račun) 

15) Naziv vodje knjižnice 

(eng) 

 Vsi izpisi v angleškem 

jeziku (razen Zahtevek za 

MI, Interno naročilo in 

Račun) 

16) Klavzula na računu – 42. 

člen ZDDV-1 

V skladu s 13. točko prvega odstavka 

42. člena ZDDV-1 davek ni obračunan. 

Račun v domačem jeziku 

17) Klavzula na računu – 42. 

člen ZDDV-1 (eng) 

Tax will not be added in accordance 

with Article 42, par. 1, item 13, of the 

Value Added Tax Act. 

Račun v angleškem jeziku 

18) Klavzula na računu – 94. 

člen ZDDV-1 

V skladu s prvim odstavkom 94. člena 

ZDDV-1 davek ni obračunan. 

Račun v domačem jeziku 

19) Klavzula na računu – 94. 

člen ZDDV-1 (eng) 

Tax will not be added in accordance 

with Article 94, par. 1, of the Value 

Added Tax Act. 

Račun v angleškem jeziku 

20) Račun – uvodno besedilo Prosimo, da znesek poravnate do 

datuma zapadlosti, sicer vam bomo po 

tem roku zaračunali zakonite zamudne 

obresti. 

Račun v domačem jeziku 

21) Račun – uvodno besedilo 

(eng) 

Please note that if payment is not 

received by the due date, statutory 

interest on late payment will be applied 

after this period. 

Račun v angleškem jeziku 
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B.2.2 Uporabniške spremenljivke 

Uporabniške spremenljivke za medknjižnično izposojo definiramo v segmentu 

COBISS3/Izpisi. Segment je dosegljiv iz brskalnika z izbiro Sistem / Segment 

Izpisi.  

Če želimo nastaviti vrednost uporabniške spremenljivke za medknjižnično 

izposojo, prekopiramo sistemsko spremenljivko med uporabniške 

spremenljivke in ji tam določimo vrednost.  

 

1. V delu okna s skupinami definicij odpremo mapo Spremenljivke / 

Sistemske / Medknjižnična izposoja.   

Odpre se seznam sistemskih spremenljivk.  

2. V delu okna s seznamom sistemskih spremenljivk izberemo tisto 

spremenljivko, ki ji želimo določiti ali spremeniti vrednost. 

3. Izberemo metodo Urejanje / Kopiraj. 

4. V delu okna s skupinami definicij odpremo mapo Spremenljivke / 

Uporabniške / Medknjižnična izposoja, v katero bomo shranili 

uporabniško spremenljivko (če mapa Medknjižnična izposoja še ni 

definirana, jo definiramo tako, da označimo mapo Uporabniške in 

izberemo metodo Skupina / Nova ...).  

5. Izberemo metodo Urejanje / Prilepi.  

6. V delu okna s seznamom spremenljivk izberemo spremenljivko in tudi 

metodo Definicija / Lastnosti.  

Odpre se okno Definicija spremenljivke.  

7. Spremenimo podatke. Pri "Ime" lahko spremenimo ime spremenljivke, pri 

"Vrednost" pa njeno vrednost. 

8. Shranimo podatke. 

 

Postopek 
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E.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemski / Medknjižnična izposoja / 

Statistike: 

 MI-STA-A01: Naročila in njihova realizacija – po dobaviteljih/vrstah 

storitev  

 MI-STA-A02: Naročila in njihova realizacija – po najpogosteje 

izbranih dob./vrstah storitev 

 MI-STA-A03: Hitrost dobave – po dobaviteljih/vrstah storitev 

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

gradiva 

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

storitev/mesecih 

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

storitev/mesecih 

 MI-STA-A07: Dobavljeni članki izbranega dobavitelja – po naročnikih 

 MI-STA-A08: Dobavljeni članki izbranega dobavitelja – po naslovih 

revij 

 MI-STA-A09: Naročeno gradivo – po naslovih  

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

storitev 

 MI-STA-B02: Naročila in njihova realizacija – po naročnikih z največ 

zaht./vrstah storitev 

 MI-STA-B03: Hitrost dobave – po naročnikih/vrstah storitev 

 MI-STA-B04: Naročila in njihova realizacija – po naročnikih/vrstah 

gradiva 

 MI-STA-B05: Naročila – po državah naročnikov/vrstah 

storitev/mesecih 

 MI-STA-B06: Prejemi – po državah naročnikov/vrstah storitev/mesecih 

 MI-STA-B07: Naročeni članki – po naslovih publikacij 

 MI-STA-B08: Izposojeno gradivo, nabavljeno iz sredstev izbranega 

sklada/financ. – po naslovih  

 MI-STA-B09: Izposojeno gradivo – po načinu nabave 

 MI-STA-C01: Zaključeni zahtevki za MI – po statusih/vrstah storitev 

 MI-STA-C02: Nezaključeni zahtevki za MI – po statusih/vrstah storitev 

 MI-STA-C03: Večkrat naročeno gradivo – po naslovih 
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 MI-STA-C04: Transakcije – po uporabnikih sistema  

 MI-STA-C05: Elektronsko dobavljeni dokumenti – po 

naročnikih/načinu dobave 
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 statistika MI-STA-B06  

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

domača knjižnica  

 datumi izstavitve dobavnic naročnikom, ki so podali te zahtevke za 

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

izbrano obdobje; upoštevajo se vse izstavljene dobavnice, tudi za 

zahtevke, ki so bili evidentirani pred izbranim obdobjem 
 

 statistika MI-STA-B07  

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

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

članek ali del mon. publ. 

 zahtevki za MI, pri katerih je dobavitelj domača knjižnica  

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

pri objektu Zahtevek za MI) spadajo v izbrano obdobje 

 datumi izstavitve dobavnic naročnikom, ki smo jim dobavili članke 

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

izbrano obdobje 
 

 statistika MI-STA-B08  

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

storitve" določena vrednost izposoja 

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

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

domača knjižnica  

 datumi izstavitve dobavnic naročnikom, ki so podali te zahtevke za 

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

izbrano obdobje; upoštevajo se vse izstavljene dobavnice, tudi za 

zahtevke, ki so bili evidentirani pred izbranim obdobjem 

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

izpisa določimo kot vhodni parameter pri "Izbor naročnikov" 

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

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

vhodni parameter pri "Izbor skladov/financerjev" 
 

 statistika MI-STA-B09  

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

storitve" določena vrednost izposoja 

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

domača knjižnica  

 datumi izstavitve dobavnic naročnikom, ki so podali te zahtevke za 

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

izbrano obdobje; upoštevajo se vse izstavljene dobavnice, tudi za 

zahtevke, ki so bili evidentirani pred izbranim obdobjem 
 

 statistika MI-STA-C01  

 zaključeni zahtevki za MI, katerih datum statusa (vrednost pri 

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

 statistika MI-STA-C02 

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

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

še ni določen nobeden od zaključenih statusov (zaključeno – 

zavrnjeno, zaključeno – preklicano, zaključeno – naročilo 

preklicano, zaključeno – nerealizirana dobava ali zaključeno) 
 

 statistika MI-STA-C03  

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

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

bila v istem obdobju izstavljena tudi naročila 
 

 statistika MI-STA-C04  

 transakcije, pri katerih so nastali objekti; njihov datum kreiranja 

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

 statistika MI-STA-C05  

 podatki o elektronskih dokumentih, ki smo jih v izbranem obdobju 

poslali naročnikom ("Način dobave" pri objektu Dobavnica ima 

vrednost e-pošta, Ariel ali splet) 
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E.3.4 Statistika MI-STA-B09 

Pri statistiki MI-STA-B09 moramo določiti vrednost naslednjih parametrov:  

 "Obdobje"  

Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo podatki. 

Upoštevani bodo vsi tisti podatki iz pripravljene datoteke, ki po 

osnovnem kriteriju za izbor za posamezno statistiko (tj. datum dobave 

gradiva) spadajo v obdobje, ki ga določimo kot vhodni parameter. 

Privzeta vrednost pri "Od" je prvi dan, pri "Do" pa zadnji dan 

prejšnjega koledarskega leta. Datum lahko spremenimo. 

 "Način nabave"  

Določimo način nabave, ki naj se upošteva pri pripavi izpisa. Iz šifranta 

lahko izberemo eno ali več vrednosti. Če želimo, da bodo v statistiko 

vključeni tudi podatki o izposojenem gradivu, za katerega način nabave 

ni določen, ne izberemo nobene vrednosti.  

 "Naročnik – partner"  

V izpis lahko vključimo podatke o gradivu, ki smo ga v izbranem 

obdobju izposodili vsem naročnikom, ali pa samo podatke o gradivu, ki 

je bilo v izbranem obdobju izposojeno pri določeni vrsti naročnikov. 

Če označimo potrditveno polje "Da", se bodo v izpisu upoštevali samo 

podatki o izposojenem gradivu pri partnerjih v vlogi naročnika v MI. 

Če označimo potrditveno polje "Ne", se bodo v izpisu upoštevali samo 

podatki o izposojenem gradivu pri članih. Če ne označimo nobenega 

potrditvenega polja, se bodo v izpisu upoštevali podatki o izposojenem 

gradivu pri vseh naročnikih. 

E.3.5 Statistika MI-STA-C02 

Pri statistiki MI-STA-C02 se okno Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

izpisa ne odpre. Upošteva se stanje objektov – zahtevkov za MI v bazi 

podatkov na dan priprave datoteke za izpis statistik v segmentu 

COBISS3/Medknjižnična izposoja.  
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V prvi tabeli se izpišejo podatki o izposojenih monografskih publikacijah (za 

objekt Gradivo je pri "Vrsta gradiva" izbrana vrednost mon. publ.), v drugi 

tabeli podatki o izposojenih serijskih publikacijah (za objekt Gradivo je pri 

"Vrsta gradiva" izbrana vrednost ser. publ.), in v tretji tabeli podatki o 

izposojenem drugem gradivu (za objekt Gradivo je pri "Vrsta gradiva" izbrana 

vrednost, ki ni niti mon. publ. niti ser. publ.). Podatki o gradivu so v vseh treh 

tabelah razvrščeni po abecedi naslovov (stolpec naslov), za vsakim naslovom 

pa se izpiše skupno število izposojenih enot (stolpec dob). V prvi tabeli se za 

naslovom izpiše še avtor monografske publikacije.  

V četrti tabeli so navedeni zbirni podatki o skupnem številu izposojenih enot za 

posamezne vrste gradiva v izbranem obdobju. Tej tabeli sledi legenda. 

Če v izbranem obdobju izbranim naročnikom nismo izposojali določene vrste 

gradiva, se tabela za to vrsto gradiva ne izpiše, četudi je bila morda katera 

enota financirana iz sredstev izbranih skladov ali financerjev. 

E.4.18 MI-STA-B09: Izposojeno gradivo – po 

načinu nabave 

Statistika vključuje podatke o izvodih gradiva, ki so bili pridobljeni na različne 

načine, in ki smo jih v izbranem obdobju izposodili naročnikom (partnerjem v 

vlogi naročnikov v MI, članom ali obema vrstama naročnikov). Pri posameznih 

izvodih
1
 je šteta njihova izposoja. 

V statistiki so prikazani zbirni podatki o skupnem številu izposoj posameznih 

izvodov gradiva izbranim naročnikom v izbranem obdobju, in sicer v štirih 

tabelah: 

1. Monografske publikacije 

2. Serijske publikacije 

3. Drugo 

4. Vse gradivo 
 

V prvih treh tabelah se izpišejo podatki o posameznih izvodih gradiva, ki so 

bili pridobljeni na izbrani način in ki smo jih v izbranem obdobju izposodili 

izbranim naročnikom. V prvi tabeli se izpišejo podatki o izposojenih 

monografskih publikacijah (upoštevajo se zahtevki za MI, pri katerih je med 

podatki o gradivu pri atributu "Vrsta storitve" vpisana vrednost izposoja in pri 

"Vrsta gradiva" vrednost mon. publ.), v drugi tabeli se izpišejo podatki o 

izposojenih serijskih publikacijah (upoštevajo se zahtevki za MI, pri katerih je 

med podatki o gradivu pri atributu "Vrsta storitve" vpisana vrednost izposoja in 

pri "Vrsta gradiva" vrednost ser. publ.) V tretji tabeli se izpišejo podatki o 

drugem izposojenem gradivu (upoštevajo se zahtevki za MI, pri katerih je med 

podatki o gradivu pri atributu "Vrsta storitve" vpisana vrednost izposoja in pri 

"Vrsta gradiva" katera koli vrednost, ki ni mon.publ. niti ser.publ.). Podatki so 

v prvih treh tabelah razvrščeni naraščajoče po COBISS.SI-ID, in nato še po 

                                                      
1
 Pri serijskih publikacijah je kot en izvod za izposojo mišljen en "zvezek". To je lahko posamezni 

zvezek (če zvezki niso vezani) ali več skupaj vezanih zvezkov. 
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identifikacijski številki izvodov (tj. inventarna številka pri monografskih 

publikacijah, ter inventarna številka, ločilo "," in številka zvezka pri serijskih 

publikacijah) – ti podatki se izpišejo v stolpcu izvod za izp. Za vsak izvod 

gradiva se izpiše skupno število izposoj izbranim naročnikom – ti podatki se 

izpišejo v stolpcu izp. 

V četrti tabeli so navedeni zbirni podatki o skupnem številu izposojenih enot za 

posamezne vrste gradiva v izbranem obdobju. Tej tabeli sledi legenda. 

Če v izbranem obdobju izbranim naročnikom nismo izposojali določene vrste 

gradiva, ki smo ga nabavili na izbrani način, se tabela za to vrsto gradiva ne 

izpiše. 

E.4.19 MI-STA-C01: Zaključeni zahtevki za MI – 

po statusih/vrstah storitev 

Statistika vključuje podatke o vseh naročilih naročnikov, tj. zahtevkih za MI 

gradiva domače knjižnice ali drugih knjižnic, ki smo jih v izbranem obdobju 

zaključili. 

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po vrstah storitev (izposoja, nakup). 

Izpišejo se tudi zbirni podatki za obe vrsti storitev (skupaj).  

Podatki so navpično razvrščeni po statusu zahtevkov za MI. V prvi vrstici se 

izpišejo podatki o zaključenih zahtevkih za MI, ki smo jih zavrnili (zahtevek za 

MI ima status zaključeno – zavrnjeno). V drugi vrstici se izpišejo podatki o 

zaključenih zahtevkih za MI, pri katerih smo v izbranem obdobju evidentirali 

preklic zahtevka za MI (zahtevek za MI ima status zaključeno – preklicano). V 

tretji vrstici se izpišejo podatki o zaključenih zahtevkih za MI, pri katerih smo 

v izbranem obdobju evidentirali odobritev preklica naročila in zahtevka za MI 

(zahtevek za MI ima status zaključeno – naročilo preklicano). V četrti vrstici se 

izpišejo podatki o zaključenih zahtevkih za MI, ki jih v izbranem obdobju iz 

različnih razlogov nismo realizirali (zahtevek za MI ima status zaključeno – 

nerealizirana dobava). V peti vrstici se izpišejo podatki o zaključenih 

zahtevkih za MI, ki smo jih v izbranem obdobju zaključili z vračilom gradiva 

dobavitelju ali v skladišče, ali z zaključitvijo dobave kopij gradiva (zahtevek za 

MI ima status zaključeno). Izpišejo se tudi zbirni podatki o vseh zahtevkih za 

MI, katerih obdelavo smo zaključili v izbranem obdobju. Tabeli sledi legenda. 

E.4.20 MI-STA-C02: Nezaključeni zahtevki za MI 

– po statusih/vrstah storitev 

Statistika vključuje podatke o vseh naročilih naročnikov, tj. zahtevkih za MI 

gradiva domače knjižnice ali drugih knjižnic, ki na dan priprave podatkov za 

izpis statistik niso zaključeni.  

Podatki so vodoravno razvrščeni po vrsti storitve (izposoja, nakup). Izpišejo se 

tudi zbirni podatki za obe vrsti storitev (skupaj).  
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Podatki so navpično razvrščeni po statusu zahtevkov za MI. V prvi vrstici se 

izpišejo podatki o zahtevkih za MI, prispelih v obliki COBISS3/MI-naročil ali 

COBISS/OPAC-naročil, ki do dneva priprave podatkov za izpis statistik še niso 

bili obdelani (zahtevek za MI ima status prispelo). V drugi vrstici se izpišejo 

podatki o zahtevkih za MI, za katere so bili na dan priprave podatkov za izpis 

statistik vpisani le splošni podatki, ne pa tudi podatki o gradivu in dobavitelju 

(zahtevek za MI ima status evidentirano). V tretji vrstici se izpišejo podatki o 

zahtevkih za MI, za katere so bili na dan priprave statistike vpisani splošni 

podatki in podatki o gradivu (zahtevek za MI ima status določeno gradivo). V 

četrti vrstici se izpišejo podatki o zahtevkih za MI, za katere so bili na dan 

priprave podatkov za izpis statistik vpisani splošni podatki, podatki o gradivu 

in podatki o dobavitelju, naročil zanje pa še nismo pripravili (zahtevek za MI 

ima status določen dobavitelj). V peti vrstici se izpišejo podatki o 

nezaključenih zahtevkih za MI, za katere so bila na dan priprave podatkov za 

izpis statistik že pripravljena naročila (zahtevek za MI ima status v obdelavi). 

Izpišejo se tudi zbirni podatki o vseh zahtevkih za MI, ki na dan priprave 

podatkov za izpis statistik niso bili zaključeni. Tabeli sledi legenda. 

E.4.21 MI-STA-C03: Večkrat naročeno gradivo – 

po naslovih 

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki so ga naročniki v izbranem obdobju 

večkrat naročili. V izpis se uvrstijo le naslovi, ki so bili naročeni vsaj dvakrat. 

Kot naslov se upošteva vrednost atributa "Naslov" ali "Vir – naslov" ali 

"Standard/patent", ki je vpisana pri objektu Gradivo. Pri izbiri atributa, ki se bo 

izpisal, se upošteva naslednje: 

 če je vpisan le eden od naslovov, se izpiše ta naslov 

 če sta vpisana "Naslov" in "Vir – naslov", se izpiše "Vir – naslov" 

 če sta vpisana "Naslov" in "Standard/patent", se izpiše 

"Standard/patent" 

 če sta vpisana "Vir – naslov" in "Standard/patent", se izpiše "Vir – 

naslov" 

 če so vpisani vsi trije naslovi, se izpiše "Naslov" 
 

Podatki so razvrščeni po največkrat naročenih naslovih v padajočem vrstnem 

redu. Tabeli sledi legenda.  

E.4.22 MI-STA-C04: Transakcije – po 

uporabnikih sistema  

Statistika vključuje podatke o transakcijah, ki so jih opravili uporabniki sistema 

v izbranem obdobju. Podatki so vodoravno razvrščeni po vrsti transakcije. V 

izpisu je upoštevanih le osem transakcij od vseh možnih vrst, ki jih lahko 

uporabnik sistema izvaja v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja:  
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 evidentirani zahtevki naročnikov (zah)  

 upoštevajo se objekti iz razreda Zahtevek za MI, datum vnosa teh 

objektov (vrednost pri "Vneseno" pri objektu Zahtevek za MI) pa 

spada v izbrano obdobje 
 

 pripravljena naročila (nar) 

 upoštevajo se objekti iz razreda Naročilo, datum vnosa teh 

objektov (vrednost pri "Vneseno" pri objektu Naročilo) pa spada v 

izbrano obdobje 
 

 evidentirani prejemi gradiva (pre)  

 upoštevajo se objekti iz razreda Prejeto/dobavljeno gradivo, 

datum vnosa teh objektov (vrednost pri "Vneseno" pri objektu 

Prejeto/dobavljeno gradivo) pa spada v izbrano obdobje 
 

 pripravljene dobavnice (dob)  

 upoštevajo se objekti iz razreda Dobavnica, datum vnosa teh 

objektov (vrednost pri "Vneseno" pri objektu Dobavnica) pa spada 

v izbrano obdobje 
 

 evidentirana vračila gradiva dobavitelju (vra)  

 upoštevajo se dogodki iz mape Dogodki pri razredu Gradivo, 

datum vnosa pri "Vneseno" pri teh dogodkih spada v izbrano 

obdobje, gradivo pa ima status zaključen zahtevek 
 

 pripravljena obvestila (obv)  

 upoštevajo se objekti iz razreda Poslano obvestilo, datum vnosa 

teh objektov (vrednost pri "Vneseno" pri objektu Poslano 

obvestilo) pa spada v izbrano obdobje 
 

 izstavljene reklamacije (rek)  

 upoštevajo se dogodki iz mape Dogodki pri razredu Gradivo, 

datum vnosa pri "Vneseno" pri teh dogodkih spada v izbrano 

obdobje, gradivo pa ima status reklamiran prejem  
 

 podatki o vpisanih partnerjih (par)  

 upoštevajo se objekti iz razreda Partner, datum vnosa teh objektov 

(vrednost pri "Vneseno" pri objektu Partner) pa spada v izbrano 

obdobje 
 

Izpišejo se tudi zbirni podatki za vseh osem transakcij (skupaj). 

Podatki so navpično razvrščeni po abecedi uporabniških imen uporabnikov 

sistema. Upoštevajo se podatki o transakcijah, pri katerih se posamezno 

uporabniško ime pojavlja kot kreator objekta (vrednost pri "Vnesel" pri 

objektu, ki je nastal z izvedbo določene transakcije). Uporabniška imena, pod 

katerimi so bili objekti v izbranem obdobju spremenjeni, se v izpisu statistike 

ne upoštevajo. Tabeli sledi legenda.  
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E.4.23 MI-STA-C05: Elektronsko dobavljeni 

dokumenti – po naročnikih/načinu dobave 

Statistika vključuje podatke o elektronskih dokumentih, ki smo jih v izbranem 

obdobju dobavili naročnikom.  

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po načinu dobave (Ariel, e-pošta, 

splet). Izpišejo se tudi zbirni podatki za vse tri načine dobave (skupaj). 

Glede na dobavitelja gradiva se podatki izpišejo v treh tabelah: 

1. Gradivo, pridobljeno od dobaviteljev 

2. Gradivo domače knjižnice 

3. Vse gradivo 
 

V prvi in drugi tabeli so podatki navpično razvrščeni po abecedi naročnikov (tj. 

po abecedi imen članov ali oznak partnerjev). V prvi tabeli se izpišejo podatki 

o posredovanih elektronskih dokumentih, ki smo jih pridobili za naročnike od 

dobaviteljev. V drugi tabeli so zbrani podatki o elektronskih dokumentih, ki 

smo jih naročnikom posredovali iz svojega fonda. V tretji tabeli pa so zbrani 

zbirni podatki o vseh elektronskih dokumentih, posredovanih naročnikom. 

Zadnji tabeli sledi izpis legende.  
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