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PREDGOVOR 

COBISS3 je ime za tretjo generacijo programske opreme, ki jo je IZUM razvil 

za potrebe delovanja sistema COBISS. Prva generacija programske opreme se 

je imenovala ATLASS, tej je sledila programska oprema z enakim imenom kot 

sistem COBISS (zdaj imenovana COBISS2), najnovejša pa je programska 

oprema COBISS3, razvita na osnovi objektne tehnologije. 

Z novo zasnovo so bila v proces razvoja programske opreme COBISS3 

vključena nova orodja za objektno analizo, načrtovanje, izvedbo in upravljanje 

s konfiguracijami.  

Ena od arhitekturnih značilnosti programske opreme COBISS3 je njena 

tridelna zasnova: uporabniški vmesnik, poslovna logika in baza podatkov. Vse 

troje povezuje objektni model RMI (Remote Method Invocation), za baze 

podatkov pa se uporablja Oracle. 

Programska oprema COBISS3 je razvita v javi, ki je več kot samo programski 

jezik, saj omogoča, da omenjena programska oprema deluje v različnih okoljih: 

 uporabniški vmesnik (Windows 98/Windows 7/ME/2000/XP/Vista, 

Linux, Mac) 

 poslovna logika (Windows 2000/XP, Linux)  

 baza podatkov (Windows 2000/XP, Linux) 
 

Programska oprema COBISS3 vsebuje devet segmentov:  

 COBISS3/Katalogizacija 

 COBISS3/Nabava  

 COBISS3/Serijske publikacije 

 COBISS3/Elektronski viri 

 COBISS3/Zaloga 

 COBISS3/Izposoja 

 COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 COBISS3/Izpisi  

 COBISS3/Upravljanje aplikacij 
 

COBISS3/Katalogizacija je osrednji segment programske opreme COBISS3, 

ki podpira vzajemno katalogizacijo v okviru kooperativnega online 

bibliografskega sistema in servisov COBISS. Omogoča izvajanje postopkov pri 

delu z bibliografskimi in normativnimi zapisi v različnih bazah podatkov: 
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iskanje in pregledovanje zapisov, kreiranje in urejanje zapisov, prevzemanje 

zapisov iz COBIB-a in raznih tujih baz podatkov, razreševanje podvojenih 

zapisov, razreševanje lokalnih bibliografskih zapisov ter razdruževanje 

normativnih zapisov. Vse postopke obdelave bibliografskih virov in tudi 

postopke pri delu z normativnimi zapisi izvajamo v enotnem vmesniku za 

katalogizacijo. 

COBISS3/Nabava je segment, ki  omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja monografskih publikacij: nakup gradiva, ki 

vključuje izbor za naročanje gradiva, naročanje gradiva, predplačilo 

naročenega gradiva, prejem naročenega gradiva in plačilo prejetega gradiva; 

prejem gradiva iz zamene in pošiljanje gradiva v zameno; prejem in pošiljanje 

obveznih izvodov, prejem darovanega gradiva in evidentiranje drugih načinov 

prejema gradiva; reklamiranje nedospelega gradiva, prejetega gradiva, 

prejetega dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje 

podatkov o partnerjih in skladih ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Serijske publikacije je segment, ki omogoča avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja serijskih publikacij: nakup publikacij, ki 

vključuje izbor za naročanje publikacij, naročanje publikacij, odpoved naročila, 

predplačilo in plačilo publikacij; prejem publikacij iz zamene, obveznih 

izvodov in darov ter drugi načini prejema; vzdrževanje podatkov o vzorcih 

izhajanja ter izvajanje kontrole dotoka; pošiljanje publikacij v zamenjavo in 

pošiljanje obveznih izvodov; reklamiranje manjkajočih zvezkov, prejetega 

dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje podatkov o 

partnerjih in skladih ter nastavitev števcev.  

COBISS3/Elektronski viri je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja elektronskih virov: nakup paketov in licenc 

za samostojne elektronske vire, predplačilo in plačilo elektronskih virov, 

prejem obveznega izvoda elektronskih publikacij, povezavo s portali za 

izposojo e-knjig, vzdrževanje podatkov o partnerjih in skladih ter nastavitev 

števcev.  

COBISS3/Zaloga je segment, ki vključuje naslednje postopke: dodajanje polj 

996/997 in 998 ter vnos in spreminjanje podatkov v teh poljih, kopiranje 

podatkov v poljih 996/997, spreminjanje statusa v več poljih 996/997 v zapisu, 

spreminjanje podatkov v poljih 996/997 preko inventarnih številk ali številk za 

izposojo, razvrščanje polj 996/997 v zapisu, oblikovanje kompleta, izpis 

nalepk, inventarizacijo monografskih publikacij, odpis manjkajočih izvodov 

monografskih publikacij po inventuri. Pri vodenju zaloge serijskih publikacij je 

možna inventarizacija serijskih publikacij, priprava in urejanje vzorcev 

izhajanja, beleženje dotoka publikacij na osnovi vzorcev izhajanja, podpora pri 

postopkih vezave in razvezave zvezkov ter odpisov zvezkov in letnikov 

serijskih publikacij. Segment vključuje še naslednje postopke: kreiranje 

dodatnih lokalnih zapisov, prenos polj 996/997 iz enega bibliografskega zapisa 

v drugega, prikaz zapisov v formatu COMARC, pregled stanja izvodov v 

izposoji, izpis seznama novosti, nastavitve števcev za dodajanje inventarnih 

številk, tekočih številk v signaturi in številk za izposojo, prikaz seznama 

knjižnic, dopolnitev podatkov o gradivu z multimedijsko vsebino ter 

preverjanje in izbor izločenega knjižničnega gradiva. 

COBISS3/Izposoja je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov: vpis in spremembo podatkov o članih, brisanje podatkov 
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o članu, spremembo številke izkaznice, izpis nalepke za člansko izkaznico, 

izposojo gradiva na dom ali v čitalnico, podaljšanje roka izposoje, spremembo 

datuma poteka, vračanje gradiva z možnostjo, da člana izberemo ali ne 

izberemo, rezervacije prostega in neprostega gradiva, vračanje gradiva z 

zadržkom, evidentiranje izgube gradiva, izpis zadolžnice za člana ter prenos 

podatkov iz referenčne baze podatkov o študentih. Za serijske publikacije je 

možno določiti stalne rezervacije in evidentirati kroženje posameznih zvezkov 

serijskih publikacij. V knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, 

je možno: ločeno voditi evidenco izposoje po oddelkih, medoddelčno 

izposoditi gradivo iz matičnega oddelka v gostiteljski oddelek, izposoditi dalje 

to gradivo članom v gostiteljskem oddelku, vrniti gradivo v katerem koli 

oddelku ter iskati gradivo po katalogu v posameznih oddelkih. Pri posameznih 

izvodih gradiva je za potrebe izposoje možen vpis opombe o izvodu, pri 

izposojenem gradivu pa še vpis začasne opombe. V lokalnem katalogu je 

možno poiskati gradivo ali posamezne izvode, pogledati bibliografske podatke 

in podatke o stanju zaloge ter dobiti informacijo, pri kom je gradivo 

izposojeno, če ni prosto. Podatke o vpisanih članih je možno iskati po različnih 

kriterijih in jih nato v obliki seznama izpisati tudi na tiskalnik. V knjižnicah, ki 

svojim članom zaračunavajo določene storitve, so možni postopki: vzdrževanje 

cenika, evidentiranje in poravnava terjatev, izpis računa, brisanje terjatev, 

storniranje poravnave terjatev, zaključitev blagajne in pregled blagajniških 

transakcij. Za člane, ki zamujajo z vračilom gradiva, je možno pripraviti in 

izpisati opomine. Knjižnicam je omogočeno spreminjanje vsebine obrazcev za 

opomine, časovnih parametrov izposoje, spreminjanje koledarja, kdaj je 

knjižnica odprta, spreminjanje nastavitev za elektronsko obveščanje članov, 

nastavitev omejitve števila izposojenih izvodov, števila podaljšanj in rezervacij, 

obdobja veljavnosti članstva za posamezne kategorije članov, spreminjanje 

naslova spletne strani s kontaktnimi podatki in obvestili v zvezi s servisom 

Moja knjižnica v COBISS/OPAC-u. Knjižnicam je omogočeno tudi izvajanje 

avtomatiziranih postopkov izposoje v oddelku potujoče knjižnice (v 

bibliobusu), uporaba RFID-knjigomata in RFID-čitalnika na izposojevalnem 

pultu. 

COBISS3/Medknjižnična izposoja je segment, ki vključuje naslednje 

postopke: evidentiranje naročnikovega zahtevka za MI, rezervacijo gradiva 

domače knjižnice, naročanje gradiva pri dobavitelju ali v skladišču, 

evidentiranje prejema gradiva od dobavitelja ali iz skladišča, dobave gradiva 

naročniku, vračila gradiva naročnika in vračila gradiva dobavitelju ali v 

skladišče. Vključuje tudi pripravo in izstavitev računov za pravne osebe – 

partnerje, ki se pojavljajo kot naročniki ali plačniki opravljenih storitev, 

pripravo obvestil za naročnike in dobavitelje, vzdrževanje podatkov o 

partnerjih in ceniku ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Izpisi je segment, ki omogoča oblikovanje različnih vrst izpisov, kot 

so raznovrstni obrazci, poslovne listine, statistike ipd. Izpisi se pripravljajo na 

osnovi podatkov iz vseh segmentov programske opreme COBISS3. 

Pripravljene izpise lahko pošljemo na tiskalnik ali po e-pošti. Tipske izpise za 

posamezne segmente oblikujemo v IZUM-u.  

COBISS3/Upravljanje aplikacij je segment, ki omogoča knjižnicam 

vzdrževanje podatkov o domači knjižnici in partnerjih ter vpogled v podatke o 

uporabnikih sistema. 



COBISS3/Upravljanje aplikacij COBISS 

 

PREDGOVOR-4 © IZUM, december 2014 

 

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika 

do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem trenutno veljavne verzije 

programske opreme COBISS3 in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske 

opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika. Vsebina 

priročnika je shranjena na portalu Izobraževanje in dostopna z izbiro E-

priročniki, neposredni dostop do vsebine na portalu pa je mogoč tudi iz menija 

Pomoč v programski opremi COBISS3. 

Za lažje razumevanje delovanja programske opreme je v priročnik Osnovna 

navodila COBISS3 dodan slovar z definicijami uporabljenih izrazov. 

Informacije in pomoč lahko dobite na sedežu nacionalnega centra COBISS, ki 

je odgovoren za sistem COBISS v vaši državi (kontaktni podatki so objavljeni 

na zadnji strani priročnika).    
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O NAVODILIH  

Dogovori pri pisanju navodil:  

 

1. Imena oken ter zavihkov in gumbov so izpisana krepko. 

 

Primeri:  

Odpre se urejevalnik Naročilo. 

Odpre se okno Preklic naročila. 

Kliknemo zavihek Podrobnosti. 

Kliknemo gumb Izberi.  

 

2. Krepko so izpisana imena menijev in metod v menijski vrstici. Vedno je 

najprej navedeno ime menija, sledi mu ime metode. Krepko so izpisana tudi 

imena razredov.  

 

Primera:  

Izberemo razred Naročilo. 

Izberemo metodo Razred / Nov objekt.  

 

3. Krepko in hkrati ležeče so izpisani deli besedila, ki jih želimo poudariti.  

 

Primer:  

Destinacija je lahko e-naslov ali tiskalnik.  

 

4. Ikone so podane grafično. 

 

Primer:  

Kliknemo ikono .  

 

5. Imena atributov, parametrov in spustnih seznamov so izpisana med 

dvojnimi narekovaji.  
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Primer: 

Pri "Prikaz rezultatov iskanja" izberemo prikaz, v katerem želimo izpisati 

rezultate iskanja.  

 

6. Vrednosti atributov so izpisane ležeče.  

 

Primer:  

Če naročnik želi kopijo članka, izberemo pri "Vrsta storitve" vrednost 

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

kopija. 

 

7. Tipke na tipkovnici so ponazorjene v lomljenem oklepaju.  

 

Primeri:  

<Enter>, <Tab>, <Shift>, <Ctrl>, <Alt>, <Esc>. 

 

8. Znak plus (+) med imenoma tipk pomeni, da moramo hkrati pritisniti obe 

tipki na tipkovnici.  

 

Primer:  

<Ctrl> + <P> zahteva, da hkrati pritisnemo tipki <Ctrl> in <P>. To storimo 

tako, da pritisnemo tipko <Ctrl>, jo zadržimo in nato pritisnemo še tipko 

<P>.  
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1 UVOD  

Za dostop do segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacij potrebujemo 

pooblastilo ADM – dostop do segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacij ter 

pregled in izpis podatkov.  

Pri podatkih o domači knjižnici vnašamo podatke: 

 ki jih uporabljamo v programski opremi COBISS3  

 s katerimi ažuriramo bazo podatkov COLIB (teh podatkov v 

programski opremi COBISS3 ne uporabljamo) 

Podatki, ki jih uporabljamo v programski opremi COBISS3, se shranjujejo v 

okolju COBISS3, nekateri od njih tudi v bazo podatkov COLIB, medtem ko se 

podatki, s katerimi ažuriramo bazo podatkov COLIB, shranjujejo samo v bazo 

podatkov COLIB.  

Nekateri podatki o domači knjižnici so že vneseni (preneseni so iz baze 

podatkov COLIB). Po potrebi jih popravimo in dopolnimo, še preden začnemo 

delati v posameznem segmentu programske opreme COBISS3. Vnesemo še 

podrobnejše podatke, ki se upoštevajo pri izvajanju nekaterih postopkov v 

posameznih segmentih, in podatke o kontaktnih osebah ali kontaktnih oddelkih. 

Pri vsaki kontaktni osebi ali oddelku lahko določimo, ali naj se ime in podatki 

za naslavljanje izpisujejo pri naslovu pošiljatelja v dokumentih, ki jih 

pripravljamo v posameznih segmentih programske opreme COBISS3. Za vsak 

segment določimo samo eno kontaktno osebo ali en kontaktni oddelek. Če tega 

ne določimo, se izpišejo le podatki iz naslova sedeža domače knjižnice. 

Pri nabavi monografskih in serijskih publikacij ter pri medknjižnični izposoji 

poslujemo s partnerji. To so knjižnice, založbe, servisi, druge ustanove in 

posamezniki.  

Najprej vnesemo splošne podatke o partnerju: ime, naslov sedeža, 

identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko itd. Če je partner 

knjižnica, vpisana v bazo podatkov COLIB, lahko osnovne podatke prenesemo 

iz te baze podatkov. Če je partner že vpisan v bazo podatkov o članih knjižnice, 

lahko njegove osnovne podatke prenesemo tudi iz te baze podatkov. Ker so 

lahko partnerji pri nabavi monografskih in serijskih publikacij ter v 

medknjižnični izposoji v različnih vlogah (neki partner je lahko v 

medknjižnični izposoji npr. dobavitelj gradiva in njegov naročnik, v nabavi pa 

dobavitelj monografskih in serijskih publikacij, financer, darovalec, pošiljatelj 

Vnos in spreminjanje 

podatkov o partnerjih 

Vnos in spreminjanje 

podatkov o domači 

knjižnici 
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obveznih izvodov ipd.), določimo vsakemu partnerju tudi eno ali več vlog. 

Nato vnesemo še podatke o kontaktnih osebah in kontaktnih oddelkih. Pri 

vsakem od teh določimo, ali naj se ime in podatki za naslavljanje upoštevajo in 

izpisujejo pri naslovu prejemnika v dokumentih v določenem segmentu 

programske opreme COBISS3. Za vsak segment lahko določimo več 

kontaktnih oseb in oddelkov. Če tega ne določimo, se upoštevajo in izpisujejo 

le podatki iz naslova sedeža. 

Podatke o izbranem uporabniku sistema ali o vseh uporabnikih sistema lahko 

uskladimo s podatki v centralnem registru uporabnikov (CRU), prav tako pa 

lahko za izbranega uporabnika sistema vrnemo uporabniške nastavitve na 

privzete vrednosti.  

Dodatek A vsebuje opis strukture naslovov v izpisih. Dodatek B vsebuje 

priporočila za vnos podatkov o nekaterih visokošolskih knjižnicah in je 

namenjen le uporabnikom sistema COBISS.SI.  

  

 

Vzdrževanje podatkov 

o uporabnikih 

sistema 

Dodatka 
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2 DOMAČA KNJIŽNICA 

V segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij je ob namestitvi programske 

opreme COBISS3 v razredu Domača knjižnica objekt že kreiran (podatki o 

domači knjižnici so preneseni iz baze podatkov COLIB). Ker se podatki za 

naslavljanje domače knjižnice izpisujejo v vseh dokumentih, ki jih knjižnica 

pošilja svojim članom in partnerjem, je treba podatke o domači knjižnici 

dopolniti, še preden  začnemo delati v drugih segmentih.  

Za vnos in spreminjanje podatkov o domači knjižnici potrebujemo pooblastilo 

ADM_PARTNER – vzdrževanje podatkov o partnerjih.  

Podpoglavja: 

 Vnos podatkov o domači knjižnici   

 Iskanje podatkov o knjižnici v bazi podatkov COLIB 

 Prikaz podatkov o knjižnici v bazi podatkov COLIB 
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2.1 VNOS PODATKOV O DOMAČI KNJIŽNICI 

Podatke o domači knjižnici vnašamo v urejevalniku Domača knjižnica. Pri 

podatkih o domači knjižnici vnašamo podatke: 

• ki jih uporabljamo v programski opremi COBISS3  

• s katerimi ažuriramo bazo podatkov COLIB (teh podatkov v 

programski opremi COBISS3 ne uporabljamo) 

Podatki, ki jih uporabljamo v programski opremi COBISS3, se shranjujejo v 

okolju COBISS3, nekateri od njih tudi v bazo podatkov COLIB, medtem ko se 

podatki, s katerimi ažuriramo bazo podatkov COLIB, shranjujejo samo v bazo 

podatkov COLIB. 

V programski opremi COBISS3 uporabljamo podatke, ki jih v urejevalniku 

Domača knjižnica vnašamo pod zavihkoma Splošno in Podrobnosti. Pod 

zavihkom Splošno vnašamo splošne podatke o domači knjižnici (ime 

knjižnice, naslov knjižnice, davčno številko oz. identifikacijsko številko za 

DDV itd.). Pod zavihkom Podrobnosti vnašamo podrobnejše podatke o 

domači knjižnici, podatke o kontaktnih osebah in kontaktnih oddelkih, 

podatke o mestih za obdelavo rezervacij, v knjižnicah, ki imajo izposojo 

organizirano po oddelkih, pa tudi podatke o oddelkih za izposojo. Če knjižnica 

članom omogoča izbor vrste rezervacije gradiva, med podatki o domači 

knjižnici določimo tudi pogoje za prioritetne rezervacije. 

 

Opozorilo: 

Če so v inicializacijsko datoteko knjižnice vključeni parametri za davčno 

blagajno, vnašamo pod zavihkom Podrobnosti tudi podatke o poslovnih 

prostorih. Vnos teh podatkov je opisan v priročniku COBISS3/Izposoja (gl. 

pogl. 7.10.1). 

 

Podrobnejši podatki se upoštevajo pri izvajanju nekaterih postopkov v 

posameznih segmentih programske opreme COBISS3, podatki o kontaktnih 

osebah in kontaktnih oddelkih pa se skupaj z nekaterimi splošnimi podatki 

izpisujejo pri naslovu pošiljatelja v dokumentih, primernih za pošiljanje po 

pošti ali e-pošti (dokumente pripravljamo v posameznih segmentih programske 

opreme COBISS3 za partnerje, ki se pojavljajo v različnih vlogah, in za člane). 

Podatke o domači knjižnici, ki so namenjeni izključno za ažuriranje baze 

podatkov COLIB, vnašamo v urejevalniku Domača knjižnica pod zavihkoma 

Podatki za COLIB (1) in Podatki za COLIB (2).  

 

Opozorilo: 

Podatki o domači knjižnici pod zavihkoma Podatki za COLIB (1) in Podatki za 

COLIB (2) so namenjeni izključno za ažuriranje baze podatkov COLIB in se v 

programski opremi COBISS3 ne uporabljajo. 
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Nekateri podatki o domači knjižnici so že vneseni: ime knjižnice, naslov 

sedeža, številka telefona in faksa, naslov e-pošte, naslov domače strani, naslov 

spletne strani, na kateri knjižnica objavi pogoje za naročanje gradiva in cenik 

storitev medknjižnične izposoje, identifikacijska številka za DDV ali davčna 

številka, akronim knjižnice ter sigla (številčna oznaka knjižnice v sistemu 

COBISS). Ti podatki so preneseni iz baze podatkov COLIB. Po potrebi jih 

popravimo in dopolnimo. To storimo, še preden začnemo delati v posameznem 

segmentu programske opreme COBISS. Vnesemo še podrobnejše podatke, ki 

se upoštevajo pri izvajanju nekaterih postopkov v posameznih segmentih, in 

podatke o kontaktnih osebah ali kontaktnih oddelkih. Pri vsaki kontaktni osebi 

ali kontaktnem oddelku lahko določimo, ali naj se ime in podatki za 

naslavljanje izpisujejo pri naslovu pošiljatelja v dokumentih v določenem 

segmentu programske opreme COBISS3. Za vsak segment določimo samo eno 

kontaktno osebo ali en kontaktni oddelek. Če tega ne določimo, se v 

dokumentih izpišejo le podatki iz naslova sedeža domače knjižnice. 

 

1. V razredu Domača knjižnica poiščemo in izberemo objekt.1  

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik Domača knjižnica/Splošno.   

3. Popravimo in dopolnimo splošne podatke o domači knjižnici (gl. pogl. 

2.1.1). 

4. Vnesemo podrobnejše podatke (gl. pogl. 2.1.2). 

5. Vnesemo podatke o kontaktih (gl. pogl. 2.1.3). 

6. Vnesemo podatke o oddelkih za izposojo, če ima  knjižnica izposojo 

organizirano po oddelkih (gl. pogl. 2.1.4). 

7. Vnesemo podatke o poslovnih prostorih (gl. priročnik COBISS3/Izposoja, 

pogl. 7.10.1). 

8. Vnesemo podatke o mestih za obdelavo rezervacij (gl. priročnik 

COBISS3/Izposoja, pogl. 4.18.1.1). 

9. Vnesemo podatke za ažuriranje baze podatkov COLIB (gl. pogl. 2.1.5). 

10. Določimo pogoje za prioritetne rezervacije gradiva (gl. priročnik 

COBISS3/Izposoja, pogl. 4.19.1). 

11. Shranimo podatke. 

 

V razredih Domača knjižnica in Partner se shranijo podatki z zavihkov 

Splošno in Podrobnosti, medtem ko se v bazo podatkov COLIB shranijo 

podatki z zavihkov Podatki za COLIB (1) in Podatki za COLIB (2), zraven 

teh podatkov pa še naslov sedeža, naslov domače strani in identifikacijska 

številka za DDV ali davčna številka (z zavihka Splošno) ter naslov spletne 

strani, na kateri knjižnica objavi pogoje za naročanje gradiva in cenik storitev 

medknjižnične izposoje (z zavihka Podrobnosti). 

 
1 Ker je v razredu Domača knjižnica shranjen samo en objekt, se ta objekt naloži na delovno področje    

   takoj po izbiri metode za iskanje. 

Postopek 
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2.1.1 Vnos splošnih podatkov 

Splošne podatke o domači knjižnici vnašamo v urejevalniku Domača 

knjižnica/Splošno.  

Nekateri splošni podatki o domači knjižnici so že vneseni: ime knjižnice, 

naslov sedeža, številka telefona in faksa, naslov e-pošte, naslov domače strani, 

identifikacijska številka za DDV ali davčna številka, akronim knjižnice ter 

sigla (številčna oznaka knjižnice v sistemu COBISS). Ti podatki so preneseni 

iz baze podatkov COLIB. Po potrebi jih popravimo in dopolnimo. 

 

1. Pri "Oznaka" je vpisan akronim knjižnice v sistemu COBISS, ki knjižnico 

enolično določa in se uporablja za iskanje po ključu. Podatka ne moremo 

spremeniti. 

2. Pri "Ime" je vpisano ime knjižnice. Po potrebi podatek popravimo in 

vpišemo še dodatno ime domače knjižnice.  

 

Primer: 

V Univerzitetni knjižnici Maribor je pri "Ime" vneseno Univerzitetna 

knjižnica Maribor.  

Če želimo, da se bo na dokumentih, ki jih bomo pošiljali iz Univerzitetne 

knjižnice Maribor, izpisovalo tudi ime krovne ustanove, tj. Univerza v 

Mariboru, vrednost Univerzitetna knjižnica Maribor, ki je vnesena pri 

"Ime", prenesemo k "Dodatno ime", Univerza v Mariboru pa vpišemo pri 

"Ime".  

   

Če želimo, da se podatka na angleških izpisih izpisujeta v angleškem 

jeziku, lahko v ustrezni polji vpišemo tudi angleški imeni domače 

knjižnice. 

 

Primer: 

Če želimo, da bo na dokumentu, ki bo v angleškem jeziku in ga bomo iz 

Univerzitetne knjižnice Maribor poslali partnerju v tujino, v angleškem 

jeziku izpisano tudi ime knjižnice, vpišemo pri "Ime – angleško" University 

of Maribor, pri "Dodatno ime – angleško" pa University Library (UKM). 

   

3. Pri "Vrsta knjižnice" je vnesena ustrezna vrednost, ki je ne moremo  

spremeniti. 

4. Popravimo in dopolnimo podatke o sedežu domače knjižnice: ulico in hišno 

številko, poštno številko, kraj in državo. Vnos teh podatkov je obvezen. 

5. Popravimo in dopolnimo še številko telefona in faksa, e-naslov in naslov 

domače strani knjižnice.  

 

Postopek 
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Opozorilo: 

Ko knjižnica spremeni svoj e-naslov, številko telefona ali faksa, moramo to 

spremeniti med splošnimi podatki o domači knjižnici (zavihek Splošno) in 

tudi med podatki o oddelku knjižnice (zavihek Podatki za COLIB (2)), pri 

katerem so vneseni podatki za knjižnico. Na osnovi teh podatkov namreč 

IZUM dnevno pripravlja t. i. distribucijske liste za obveščanje knjižnic. 

 

6. Pri "IP-št. za Ariel" vpišemo IP-številko računalnika domače knjižnice, če 

želimo, da nam dobavitelji pošiljajo naročeno gradivo preko programske 

opreme Ariel. Podatek se izpiše na naročilu dobavitelju v medknjižnični 

izposoji. 

7. Pri "Sigla" je vpisana sigla. Podatka ne moremo spremeniti. 

 

Opozorilo: 

Sigla nam omogoča, da lahko drugim knjižnicam v sistemu COBISS 

pošiljamo naročila za medknjižnično izposojo, ki se bodo programsko 

shranila v njihovo bazo zahtevkov za MI.  

 

8. Če je domača knjižnica identificirana za namene DDV, označimo 

potrditveno polje "Identif. za namene DDV". 

9. Pri "Ident. št. za DDV/davčna št." je vpisana davčna številka ali 

identifikacijska številko za DDV (tj. davčna številka s predpono SI). 

 

Opozorilo: 

Če je knjižnica zavezana za plačilo DDV, mora biti potrditveno polje 

"Identif. za namene DDV" označeno in pri "Ident. št. za DDV/davčna št." 

vpisana identifikacijska številka za DDV. 

 

Podatek (identifikacijska številka za DDV ali davčna številka) se izpisuje 

na dokumentih, namenjenih partnerjem, na katerih je naveden davčni 

zavezanec. 

10. Vnesemo lahko tudi številko transakcijskega računa ali podračuna, enoto 

banke ali Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP), kjer ima 

domača knjižnica odprt račun ali podračun, ter vrsto plačilne kartice in 

njeno številko. Podatki so informativnega značaja.  

11. Če je domača knjižnica del neke organizacije, kliknemo gumb Nadrejeni 

partner. Odpre se iskalnik Iskanje – Partner. Poiščemo in izberemo 

nadrejenega partnerja. 
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2.1.2 Vnos podrobnejših podatkov  

V urejevalniku Domača knjižnica/Podrobnosti vnesemo podatke, ki se kot 

privzeta vrednost upoštevajo pri izvajanju nekaterih postopkov v segmentih 

COBISS3/Nabava in COBISS3/Medknjižnična izposoja. 

 

1. Kadar ima domača knjižnica vlogo dobavitelja v medknjižnični izposoji, 

lahko vpišemo pri "Rok dobave (štev. dni)" privzeto vrednost za obdobje, v 

katerem naročniku običajno dobavljamo gradivo. Podatek ni obvezen, 

vpišemo pa ga, če želimo, da se na osnovi te vrednosti pri evidentiranju 

naročnikovega zahtevka za medknjižnično izposojo programsko izračuna in 

vpiše datum, do katerega naj bi naročniku dobavili gradivo.  

2. Pri Izjava v naročilu je že določena privzeta vrednost za izjavo, s katero 

na naročilu dobavitelju v medknjižnični izposoji navedemo namen uporabe 

naročenih kopij dokumentov. Če želimo besedilo spremeniti, kliknemo 

gumb Izjava v naročilu in v okno Izjava v naročilu vnesemo želeno 

besedilo v domačem in angleškem jeziku. Besedilo se pojavi kot privzeta 

vrednost pri pripravi naročila dobavitelju v medknjižnični izposoji.  

3. Pri "Pogoji naročanja (COBISS+)" se izpiše naslov spletne strani, na kateri 

objavimo pogoje za naročanje gradiva in cenik storitev medknjižnične 

izposoje. Podatek je prenesen iz baze podatkov COLIB in ga po potrebi 

lahko spremenimo. Stran je članom knjižnice dostopna preko COBISS+, če 

knjižnica članom ponuja storitev medknjižnične izposoje preko COBISS+ 

(v sklopu Moje knjižnice izberemo povezavo Naročanje gradiva in nato še 

povezavo Pogoji naročanja). 

 

Nasvet: 

Priporočljivo je, da knjižnica, ki svojim članom omogoča elektronsko 

naročanje gradiva, na svoji domači strani objavi tudi povezavo do obrazca 

za naročanje gradiva preko COBISS+. Naročila, ki jih bodo člani knjižnice 

posredovali s tem obrazcem, se bodo namreč programsko shranila v bazo 

podatkov knjižnice, kjer so shranjeni prispeli zahtevki za MI.  

 

4. Pri "Omejitev za MI (COBISS+)" vpišemo tisto število odprtih zahtevkov 

za MI, ki ne sme biti preseženo, da lahko član posreduje zahtevek za MI 

preko COBISS+. Ko je to število doseženo, lahko član še vedno naroča 

gradivo v knjižnici, presoji knjižničarja pa je prepuščeno, ali bo novi 

zahtevek za MI sprejet ali zavrnjen.  

Omejitev velja na nivoju knjižnice in za vse kategorije članov. 

5. Pri "Odbitni delež vstop. DDV (%)" vpišemo odbitni delež vstopnega 

DDV-ja v odstotku, ki nam ga sporoči računovodstvo. Vpisani delež se 

ponudi kot privzeta vrednost pri vnosu računov. 

Postopek 
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2.1.3 Vnos podatkov o kontaktih 

Pri domači knjižnici lahko določimo: 

• kontaktno osebo 

• kontaktni oddelek 
 

Pri vsaki kontaktni osebi ali oddelku določimo, ali naj se ime in podatki za 

naslavljanje (poštni naslov, številka telefona in faksa, e-naslov) izpisujejo pri 

naslovu pošiljatelja v dokumentih, ki so primerni za pošiljanje po pošti ali e-

pošti (dokumente pripravljamo v posameznih segmentih programske opreme 

COBISS3 za partnerje, ki se pojavljajo v različnih vlogah, in za člane). Če tega 

ne določimo, se izpišejo le ime in podatki iz naslova sedeža domače knjižnice. 

 

Opozorilo: 

Pri domači knjižnici lahko določimo samo eno kontaktno osebo ali en kontaktni 

oddelek, ki se izpisuje pri naslovu pošiljatelja v dokumentih, pripravljenih v 

posameznem segmentu in poslanih od tam. 

2.1.3.1 Vnos podatkov o kontaktni osebi 

1. V urejevalniku Domača knjižnica/Podrobnosti ali Partner/Vloge in 

kontakti kliknemo gumb Nov objekt. 

Odpre se okno Seznam, v katerem izberemo ustrezno vrednost. 

2. Izberemo Kontaktna oseba in kliknemo gumb V redu.  

Odpre se urejevalnik Kontaktna oseba.  

3. Vpišemo ime in priimek kontaktne osebe. 

4. Pri "Naziv osebe" vpišemo besedo ali besedno zvezo, ki označuje izraz za 

ogovor (npr. g., ga., Miss itd.) ali znanstveni naslov (npr. dr., mag. itd.). 

Naziv se izpiše pred imenom in priimkom kontaktne osebe, kadar 

določimo, da se podatki o tej kontaktni osebi upoštevajo in izpišejo pri 

naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali prejemnika (partner) v 

dokumentih v posameznem segmentu. 

5. Pri "Strokovni naslov" vpišemo besedo ali besedno zvezo, ki označuje višjo 

ali visoko stopnjo izobrazbe. Strokovni naslov se izpiše za imenom in 

priimkom kontaktne osebe, kadar določimo, da se podatki o tej kontaktni 

osebi upoštevajo in izpišejo pri naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali 

prejemnika (partner) v dokumentih v posameznem segmentu.  

6. Pri "Področje dela" vpišemo področje, na katerem dela kontaktna oseba. 

7. Vpišemo oddelek, v katerem dela kontaktna oseba. Oddelek se izpiše pod  

imenom in priimkom kontaktne osebe, kadar določimo, da se njeni podatki 

upoštevajo in izpišejo pri naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali 

prejemnika (partner) v dokumentih v posameznem segmentu.  

8. Določimo segment (ali več segmentov), v katerem naj se pri pripravi in 

pošiljanju izpisov upoštevajo podatki o kontaktni osebi. 
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Potrditveno polje "Naslov v izpisih (N)" označimo, če želimo, da se ime in 

priimek ter naslovni podatki kontaktne osebe upoštevajo in izpišejo pri 

naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali prejemnika (partner) v 

dokumentih v segmentu COBISS3/Nabava. 

Potrditveno polje "Naslov v izpisih (SP)" označimo, če želimo, da se ime in 

priimek ter podatki za naslavljanje kontaktne osebe upoštevajo in izpišejo 

pri naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali prejemnika (partner) v 

dokumentih v segmentu COBISS3/Serijske publikacije. 

Potrditveno polje "Naslov v izpisih (MI)" označimo, če želimo, da se ime 

in priimek ter podatki za naslavljanje kontaktne osebe upoštevajo in 

izpišejo pri naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali prejemnika (partner) 

v dokumentih v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja. 

9. Pri "Način komuniciranja" določimo ustrezno vrednost za najpogosteje 

uporabljeni način komuniciranja s kontaktno osebo. Ponudi se vrednost, ki 

smo jo izbrali pri podatkih o sedežu partnerja. Tega podatka, ki se sicer 

upošteva pri načinu pošiljanja izpisov, naslovljenih na izbrano kontaktno 

osebo, pri kontaktni osebi za domačo knjižnico ni treba izbrati. 

10. Vnesemo podatke o naslovu: ulico in hišno številko ali številko poštnega 

predala, poštno številko, kraj, državo, številko telefona in faksa ter e-

naslov. Večina teh podatkov je prenesena iz razreda Domača knjižnica ali 

Partner. Podatke preverimo in spremenimo le, če se naslov kontaktne 

osebe razlikuje od naslova domače knjižnice ali partnerja.  

Podatki se upoštevajo in izpišejo pri naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) 

ali prejemnika (partner) v izpisih v segmentih COBISS3. 

 

Opozorilo: 

V polje "PP" vpišemo številko poštnega predala brez oznake za poštni 

predal, ker je oznaka (npr. pp, PP, P.P. ...) del izpisa in se kot privzeta 

vrednost izpisuje na posameznih izpisih. 

 

Opozorilo: 

Če vpišemo podatke o ulici in hišni številki ter poštnem predalu 

prejemnika, se ob shranjevanju podatkov izpiše opozorilo. Program 

namreč ne dovoli shranjevanja podatkov, dokler ne zbrišemo vrednosti pri 

enem od atributov (ali "Ulica in št." ali "PP"). 

 

11. Potrditveno polje "Neaktiven" označimo, če podatkov o kontaktni osebi ne 

nameravamo več uporabljati.  

12. Kliknemo gumb Opomba. Odpre se okno, v katerega vnesemo besedilo 

opombe in kliknemo gumb V redu. 

13. Shranimo podatke. 

 

Pri shranjevanju se kontaktni osebi dodeli oznaka, ki jo sestavlja oznaka 

domače knjižnice ali partnerja, znak "/" in zaporedna številka kontaktne osebe 

ali oddelka pri domači knjižnici ali partnerju. Identifikacijski podatki o 
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kontaktni osebi so prikazani v seznamu kontaktnih oseb in oddelkov izbranega 

objekta v urejevalniku Domača knjižnica/Podrobnosti ali Partner/Vloge in 

kontakti. 

2.1.3.2 Vnos podatkov o kontaktnem oddelku 

1. V urejevalniku Domača knjižnica/Podrobnosti ali Partner/Vloge in 

kontakti kliknemo gumb Nov objekt. 

Odpre se okno Seznam, v katerem izberemo ustrezno vrednost.  

2. Izberemo Kontaktni oddelek in kliknemo gumb V redu.  

Odpre se urejevalnik Kontaktni oddelek.  

3. Vpišemo ime oddelka. Pri vnosu podatkov o kontaktnem oddelku pri 

domači knjižnici lahko v posebno polje vpišemo tudi angleško ime oddelka, 

če želimo, da se pri naslovu pošiljatelja na angleških izpisih izpisuje v 

angleškem jeziku. 

4. Določimo segment (ali več segmentov), v katerem naj se pri pripravi in 

pošiljanju izpisov upoštevajo podatki o kontaktnem oddelku. 

Potrditveno polje "Naslov v izpisih (N)" označimo, če želimo, da se ime in 

podatki za naslavljanje kontaktnega oddelka upoštevajo in izpišejo pri 

naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali prejemnika (partner) v 

dokumentih v segmentu COBISS3/Nabava. 

Potrditveno polje "Naslov v izpisih (SP)" označimo, če želimo, da se ime in 

podatki za naslavljanje kontaktnega oddelka upoštevajo in izpišejo pri 

naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali prejemnika (partner) v 

dokumentih v segmentu COBISS3/Serijske publikacije. 

Potrditveno polje "Naslov v izpisih (MI)" označimo, če želimo, da se ime 

in podatki za naslavljanje kontaktnega oddelka upoštevajo in izpišejo pri 

naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali prejemnika (partner) v 

dokumentih v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja. 

5. Pri "Način komuniciranja" določimo ustrezno vrednost za najpogosteje 

uporabljeni način komuniciranja. Ponudi se vrednost, ki smo jo izbrali pri 

podatkih o sedežu partnerja. Tega podatka, ki se sicer upošteva pri načinu 

pošiljanja izpisov, naslovljenih na izbrani kontaktni oddelek, pri 

kontaktnem oddelku za domačo knjižnico ni treba izbrati. 

6. Določimo podatke o naslovu: ulica in hišna številka ali številka poštnega 

predala, poštna številka, kraj, država, številka telefona in faksa ter e-naslov. 

Večina teh podatkov je prenesena iz razreda Domača knjižnica ali 

Partner. Podatke preverimo in spremenimo le, če se naslov kontaktnega 

oddelka razlikuje od naslova domače knjižnice ali partnerja.  

Podatki se upoštevajo in izpišejo pri naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) 

ali prejemnika (partner) v dokumentih v segmentih COBISS3.  

 

Postopek 
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Opozorilo: 

Tudi v tem primeru v polje "PP" vpišemo številko poštnega predala brez 

oznake za poštni predal, ker je oznaka (npr. pp, PP, P.P. ...) del  izpisa in se 

kot privzeta vrednost izpisuje na posameznih izpisih. 

 

Opozorilo: 

Če vpišemo podatke o ulici in hišni številki ter poštnem predalu 

prejemnika, se ob shranjevanju podatkov izpiše opozorilo. Program 

namreč ne dovoli shranjevanja podatkov, dokler ne zbrišemo vrednosti pri 

enem od atributov (ali "Ulica in št." ali "PP"). 

 

7. Potrditveno polje "Neaktiven" označimo, če podatkov o kontaktnem 

oddelku ne nameravamo več uporabljati.  

8. Pri "Lokacije" vpišemo kode iz lokalnega šifranta CODE 84 za določeni 

oddelek ali organizacijsko enoto knjižnice, ki ju vpisujemo kot kontaktni 

oddelek pri domači knjižnici.  

Podatek vpisujemo v knjižnicah z več dislociranimi oddelki ali 

organizacijskimi enotami, ki so prejemniki serijskih publikacij. Pri vsakem 

kontaktnem oddelku določimo eno ali več lokacij iz šifranta CODE 84, ki 

spadajo v izbrani kontaktni oddelek. Vpišemo lahko eno ali več kod, med 

seboj jih ločimo z znakom ",".   

 

Primer: 

V Mariborski knjižnici so v šifrantu CODE 84 naslednje vrednosti: 

/OK/ "Osrednja knji<vz>nica#01" 

/OKi/ "Osrednja knji<vz>nica – inf. sl.#01"   

/OKS/ "Osrednja knji<vz>nica – skupne sl.#01" 

Naslov (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj) je pri vseh treh 

lokacijah isti. 

Pri vnašanju kontaktnega oddelka v Mariborski knjižnici vpišemo pri "Ime" 

Osrednja knjižnica, pri "Lokacija" pa OK,OKi,OKS.   

 

Podatka o lokaciji kontaktnega oddelka pri partnerjih ne vpisujemo. 

9. Kliknemo gumb Opomba. Odpre se okno, v katerega vnesemo besedilo 

opombe in kliknemo gumb V redu. 

10. Shranimo podatke. 

 

Pri shranjevanju se kontaktnemu oddelku dodeli oznaka, ki jo sestavlja oznaka 

domače knjižnice ali partnerja, znak "/" in zaporedna številka kontaktnega 

oddelka ali osebe pri domači knjižnici ali partnerju. Identifikacijski podatki o 

kontaktnem oddelku so prikazani v seznamu kontaktnih oddelkov in kontaktnih 

oseb izbranega objekta v urejevalniku Domača knjižnica/Podrobnosti ali 

Partner/Vloge in kontakti. 
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2.1.4 Vnos podatkov o oddelku za izposojo 

V knjižnicah z oddelki vnašamo podatke o oddelkih za izposojo v urejevalniku 

Domača knjižnica/ Podrobnosti. Vpišemo vse oddelke, v katerih izposojajo 

gradivo. Vpišemo tudi oddelke, ki še nimajo računalniško podprte izposoje, in 

to pri teh oddelkih ustrezno označimo. Tem oddelkom lahko gradivo 

medoddelčno izposodimo, ne moremo pa evidentirati izposoje gradiva v teh 

oddelkih, niti medoddelčne izposoje gradiva iz teh oddelkov. 

 

Oddelek za izposojo, ki ga želimo vpisati pri podatkih o domači knjižnici, mora 

biti vnesen v lokalnem šifrantu z oznako CODE 301 (Oddelki). 

 

1. V urejevalniku Domača knjižnica/Podrobnosti kliknemo zavihek 

Oddelki za izposojo in nato gumb Nov objekt. 

Odpre se urejevalnik Oddelek/Splošno, v katerem vpišemo podatke o 

oddelku za izposojo. 

2. Pri "Oddelek" vpišemo dvomestno oznako oddelka ali jo izberemo iz 

šifranta. 

3. Pri "Razširitev imena" vpišemo daljše ime oddelka. 

4. Vnesemo podatke o naslovu oddelka: ulico in hišno številko, poštno 

številko, kraj, občino sedeža in državo. 

5. Pri "Vodja oddelka" vpišemo ime in priimek vodje oddelka. Podatek je 

obvezen. 

6. Vnesemo še številko telefona in faksa, e-naslov oddelka ter ime in priimek 

kontaktne osebe. 

7. Potrditveno polje "Računalniška izposoja" označimo, če v oddelku 

uporabljajo segment COBISS3/Izposoja. 

 

Opozorilo: 

Če pustimo potrditveno polje "Računalniška izposoja" prazno, se v izbrani 

oddelek ne bo možno prijaviti. 

 

8. Kliknemo gumb Opomba. Odpre se okno, v katero vpišemo opombo o 

oddelku. Vpisati je možno več opomb, pri čemer se programsko zabeležita 

datum vpisa in uporabniško ime uporabnika sistema, ki je opombo vpisal. 

 

9. Pri "Podlokacije" se izpiše ena ali več podlokacij, ki pripadajo temu 

oddelku. Katere podlokacije pripadajo posameznemu oddelku, predhodno 

določimo v lokalnem šifrantu Oznaka podlokacije v signaturi.  

 

Pogoj 
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Opozorilo: 

Povezava med podlokacijo in oddelkom v lokalnem šifrantu Oznaka 

podlokacije v signaturi vpliva na to, v katerem oddelku se lahko evidentira 

izposoja izvoda z določeno podlokacijo. V posameznem oddelku je možno 

evidentirati samo izposojo izvodov, ki imajo v signaturi podlokacijo tega 

oddelka (element l podpolja 996/997d) ali podlokacijo preusmeritve 

(element E podpolja 996/997e). 

 

10. Pri "Datum zadnjega obiska" se izpiše datum zadnjega obiska, ne glede na 

to, v katerem oddelku knjižnice je bil obisk zabeležen.  

11. Pri "E-naslov za kopije e-obvestil" vpišemo e-naslov, na katerega želimo 

prejemati kopije e-obvestil. Če podatka ne vpišemo, bodo kopije e-obvestil 

tega oddelka poslane na e-naslov, vpisan pri domači knjižnici med 

kontaktnimi podatki in informacijami za COBISS+.  

12. Pri "E-naslov za odgovor v e-obvestilih" vpišemo e-naslov, ki se izpisuje v 

e-obvestilih za uporabnike in na katerega lahko uporabniki pošiljajo 

morebitne odgovore. Če podatka ne vpišemo, se bo v e-obvestilih tega 

oddelka izpisoval e-naslov, vpisan pri domači knjižnici med kontaktnimi 

podatki in informacijami za COBISS+. 

13. Pri "Število bibliobusov" vpišemo število bibliobusov. Če knjižnica 

bibliobus ima, ima običajno enega, zato pri podatkih o oddelku, kjer so 

vneseni podatki o potujoči knjižnici, vpišemo številko 1. 

14. Če ima knjižnica vključeno to možnost, lahko oddelku za izposojo 

določimo enega ali več nadrejenih partnerjev (gl. pogl. 2.1.4.1).   

15. V urejevalniku Oddelek/Info so dostopni še preostali podatki, ki se 

vpisujejo programsko in jih ne moremo spreminjati: 

• oznake oddelkov knjižnice, v katerih je bila zabeležena vsaj ena 

transakcija pri oddelku ("Aktivnost v oddelkih") 

• število trenutno izposojenih izvodov pri oddelku ("Štev. izpos. izvodov 

(I)) 

• število obiskov tega oddelka v tekočem letu ("Štev. obiskov na leto 

(I)"); kot en obisk se šteje vsaka transakcija gradiva v različnih 

oddelkih ali več transakcij v istem oddelku v istem dnevu  

• uporabniško ime uporabnika sistema, ki je vnesel podatke o oddelku za 

izposojo ("Vnesel") 

• datum in čas vnosa podatkov o oddelku za izposojo v bazo podatkov 

("Vneseno") 

• uporabniško ime uporabnika sistema, ki je zadnji spremenil podatke o 

oddelku za izposojo ("Spremenil") 

• datum in čas zadnjega spreminjanja podatkov o oddelku za izposojo v 

bazi podatkov ("Spremenjeno") 

• pri "Podrobnosti po oddelkih" se izpišejo podatki v zvezi z aktivnostjo 

v posameznih oddelkih (oznaka oddelka, datum zadnjega obiska, štev. 

izpos. izvodov) 
 

16. Shranimo podatke. 

 

  



COBISS3/Upravljanje aplikacij COBISS 

 

2.1-12 © IZUM, november 2021 

 

Po vnosu podatkov o novem oddelku moramo najprej osvežiti nastavitve 

(postopek je opisan v priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 5.12). 

Zatem mora skrbnik lokalnih aplikacij na portalu Izobraževanje ta oddelek 

dodati v seznam oddelkov izposoje pri uporabniških imenih tistih uporabnikov 

sistema, ki nimajo dostopa do vseh oddelkov in se bodo lahko prijavljali v ta 

oddelek. Pri uporabnikih sistema, ki imajo dostop do vseh oddelkov, se novi 

oddelek programsko doda med izbrane oddelke.  

V novi oddelek se bodo uporabniki sistema lahko prijavili šele po ponovni 

prijavi v programsko opremo COBISS3. 

 

Opozorilo: 

V inicializacijski datoteki je možno (na zahtevo knjižnice) nastaviti parameter, 

ki knjižnici omogoča, da lahko posameznemu oddelku določi enega ali več 

nadrejenih partnerjev (gl. pogl. 2.1.4.1). Za to možnost se knjižnica odloči, če 

je njen oddelek hkrati tudi del neke organizacije in če želi, da se podatki o 

oddelku in njegovem nadrejenem partnerju upoštevajo v naslovu pošiljatelja v 

dokumentih, pripravljenih v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja. Če 

ima knjižnica vključeno to možnost, se programsko vpisujeta še dva podatka, ki 

sta vidna v urejevalniku Oddelek/Info, v brskalniku v seznamu atributov in v 

iskalniku v privzetem prikazu rezultatov iskanja: pri "Štev. naročenih enot 

(MI)" je na voljo informacija o številu enot gradiva, ki so v imenu izbranega 

oddelka trenutno naročene po medknjižnični izposoji, pri "Štev. izposojenih 

enot (MI)" pa informacija o številu enot gradiva iz izbranega oddelka, ki so 

trenutno izposojene po medknjižnični izposoji. 

2.1.4.1 Določitev partnerjev, ki so nadrejeni oddelku za 

izposojo 

Če je oddelek domače knjižnice tudi del neke organizacije, mu določimo 

nadrejenega partnerja. Oddelek ima lahko več nadrejenih partnerjev (če je del 

več organizacij). Prav tako je določen partner lahko nadrejen več oddelkom. 

 

Primera: 

Oddelek Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem Knjižnica FM in 

PEF, deluje kot skupna knjižnica dveh fakultet Univerze na Primorskem: 

Fakultete za management in Pedagoške fakultete, zato Univerzitetna knjižnica 

temu oddelku določi dva nadrejena partnerja (obe fakulteti). 

Oddelek Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem Knjižnica ZRS, je 

infrastrukturna organizacijska enota Znanstveno-raziskovalnega središča 

Univerze na Primorskem, zato Univerzitetna knjižnica temu oddelku določi 

nadrejenega partnerja, to je Znanstveno-raziskovalno središče. Ker ima 

Knjižnica ZRS še dislocirano enoto (Inštitut za dediščino Sredozemlja, ZRS), ki 

je prav tako eden od oddelkov Univerzitetne knjižnice, knjižnica temu oddelku 

določi istega nadrejenega partnerja (Znanstveno-raziskovalno središče).   
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Knjižnica ima oddelke. V inicializacijsko datoteko knjižnice je vključen 

parameter, ki omogoča, da lahko izbrani oddelek povežemo z enim ali več 

partnerji, ki so vneseni v bazo podatkov o partnerjih. 

 

1. Za določitev nadrejenega partnerja v urejevalniku Oddelek/Splošno 

kliknemo gumb Dodaj. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Partner. 

2. Poiščemo partnerje, s katerimi želimo povezati izbrani oddelek. 

V seznamu najdenih objektov lahko označimo več partnerjev in jih hkrati 

prenesemo v seznam partnerjev, ki so nadrejeni izbranemu oddelku. V 

seznamu nadrejenih partnerjev se izpišejo identifikacijski podatki o 

izbranih partnerjih: oznaka, ime in dodatno ime. 

 

Podatki o oddelku in njegovem nadrejenem partnerju se lahko upoštevajo v 

naslovu pošiljatelja v dokumentih, pripravljenih v segmentu 

COBISS3/Medknjižnična izposoja. Postopek za vključitev podatkov o 

določenem oddelku v proces obdelave zahtevkov za MI je opisan v priročniku 

COBISS3/Medknjižnična izposoja (gl. pogl. 2.1.6).  

2.1.5 Vnos podatkov za ažuriranje baze 

podatkov COLIB 

COLIB je vzajemna baza podatkov, ki vsebuje podatke o knjižnicah v sistemu 

COBISS. Skrbnik baze podatkov COLIB je IZUM, programska oprema 

COBISS3 pa omogoča, da se vanjo prenašajo ustrezni podatki o domači 

knjižnici.  

Podatke o domači knjižnici za ažuriranje baze podatkov COLIB vnašamo v 

urejevalnik Domača knjižnica pod zavihkoma Podatki za COLIB (1) in 

Podatki za COLIB (2).  

Pod zavihkom Podatki za COLIB (1) vnašamo podatke o: 

• odgovorni osebi (tj. ravnatelj, direktor ali vodja knjižnice), in sicer 

znanstveni naslov ter ime in priimek odgovorne osebe, njen e-naslov 

ter številke telefonov in faksov (vrednosti vnašamo v urejevalniku 

Kontaktna oseba, ki se odpre po kliku na gumb Ravnatelj, direktor 

ali vodja knjižnice); podatki o odgovorni osebi so obvezni, in sicer 

moramo vpisati vsaj ime in priimek odgovorne osebe, njen e-naslov ter 

številke telefonov 

• kontaktni osebi za COBISS, in sicer znanstveni naslov ter ime in 

priimek kontaktne osebe za COBISS, delovno mesto oz. oddelek 

zaposlitve, e-naslov ter številke telefonov in faksov (vrednosti vnašamo 

v urejevalniku Kontaktna oseba, ki se odpre po kliku na gumb 

Kontaktna oseba za COBISS); podatki o kontaktni osebi za COBISS 

so obvezni, in sicer moramo vpisati vsaj ime in priimek te osebe, njen 

e-naslov ter številke telefonov 

Pogoj 

Postopek 
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• drugih odgovornih osebah (npr. vodje oddelkov), in sicer znanstveni 

naslov ter ime in priimek odgovorne osebe, delovno mesto oz. oddelek 

zaposlitve, e-naslov ter številke telefonov in faksov (vrednosti vnašamo 

v urejevalniku Kontaktna oseba, ki se odpre po kliku na gumb Nov 

objekt pod zavihkom Druge odgovorne osebe); podatki o drugih 

odgovornih osebah za COBISS niso obvezni, če pa jih vpišemo, pa  

moramo vpisati vsaj ime in priimek teh oseb 

• za medknjižnično izposojo, in sicer znanstveni naslov ter ime in 

priimek kontaktne osebe za MI, njeno delovno mesto oz. oddelek 

zaposlitve, e-naslov ter številke telefonov in faksov (vrednosti vnašamo 

v urejevalniku Kontaktna oseba, ki se odpre po kliku na gumb Nov 

objekt pod zavihkom Podatki za medknjižnično izposojo); noben 

podatek ni obvezen 

 

Opozorilo: 

Ko knjižnica spremeni podatke za medknjižnično izposojo (npr. e-naslov ali  

številko telefona), moramo to spremeniti med podatki o kontaktih za 

medknjižnično izposojo, ki jih uporabljamo v programski opremi COBISS3 

(zavihek Podrobnosti), in tudi med podatki za medknjižnično izposojo, s 

katerimi ažuriramo bazo podatkov COLIB (zavihek Podatki za COLIB (1)). O 

spremembi e-naslova mora knjižnica obvestiti tudi IZUM.  

 

Pod zavihkom Podatki za COLIB (2) vnašamo:    

• podatke o dostopnosti gradiva in storitev za uporabnike (vrednosti pri 

"Dostopnost storitev") 

• podatke o prostorih knjižnice in zaposlenih (vrednosti pri "Uporabna 

površina v m2", "Število mest v čitalnici" in "Število zaposlenih"), pri 

šolskih knjižnicah v Sloveniji pa še akronim AAI (ta podatek 

knjižnici dodeli Arnes in je eden izmed pogojev, da se član lahko 

prijavi v COBISS+ prek Federacije ArnesAAI (več na 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/help#na%C4%8Dini-prijave) 

• podatke o odprtosti knjižnice za uporabnike in kontaktne podatke o 

knjižnici in njenih oddelkih (tj. organizacijskih enotah, strokovnih in 

splošnih službah itd.; vrednosti vnašamo v urejevalniku Kontaktni 

oddelek, ki se odpre po kliku na gumb Nov objekt pod zavihkom 

Oddelki/del. čas)  

• kontaktne podatke o knjižnici in njenih oddelkih za izposojo za potrebe 

programske opreme COBISS+ in aplikacije mCOBISS (vrednosti 

vnašamo v urejevalniku Oddelki (COBISS+, mCOBISS), ki se odpre 

po kliku na gumb Nov objekt pod zavihkom Oddelki (COBISS+, 

mCOBISS)) 

  

https://plus.si.cobiss.net/opac7/help#na%C4%8Dini-prijave
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2.1.5.1 Vnos kontaktnih podatkov o knjižnici in njenih 

oddelkih ter podatkov o odprtosti knjižnice  

Kontaktne podatke o knjižnici in njenih oddelkih (tj. organizacijskih enotah, 

strokovnih in splošnih službah itd.) ter podatke o odprtosti knjižnice za 

uporabnike vnašamo v urejevalniku Domača knjižnica pod zavihkom Podatki 

za COLIB (2)/Oddelki/del. čas.  

Ko vnašamo podatke o novem oddelku, moramo obvezno vpisati ime oddelka 

ter še vsaj telefonsko številko in e-naslov (za shranjevanje kontaktnih podatkov 

o oddelku), ali delovni čas v dnevih in urah (za shranjevanje podatkov o 

odprtosti oddelka za uporabnike), sicer podatkov ne bomo mogli shraniti.  

V vsaki knjižnici je med podatki o oddelkih, s katerimi ažuriramo bazo 

podatkov COLIB (zavihek Podatki za COLIB (2)/Oddelki/del. čas), vpisan 

vsaj en oddelek, pri katerem vzdržujemo kontaktne podatke o knjižnici  

(e-naslov knjižnice ter številke telefonov in faksov) ter podatke o odprtosti 

knjižnice za uporabnike (delovni čas v dnevih in urah ter opombe). Če ima 

knjižnica vpisane kontaktne podatke o več oddelkih, vzdržujemo kontaktne 

podatke o knjižnici vedno pri tistem oddelku, ki je v seznamu oddelkov na 

prvem mestu. 

 

Opozorilo: 

Podatkov o oddelku, ki je v seznamu oddelkov (zavihek Podatki za COLIB 

(2)/Oddelki/del. čas) na prvem mestu, ni možno zbrisati! 

 

 

Opozorilo: 

Pri oddelku lahko vpišemo več številk telefonov in faksov ter e-naslovov. 

Navodila za vnos so v priročniku Osnovna navodila COBISS3;  gl. pogl. 

4.2.1.3. 

 

 

Opozorilo: 

Ko knjižnica spremeni svoj e-naslov, številko telefona ali faksa, moramo to 

spremeniti med splošnimi podatki o domači knjižnici (zavihek Splošno), med 

podatki o oddelku knjižnice (zavihek Podatki za COLIB (2)/Oddelki/del. čas), 

pri katerem so vneseni podatki za knjižnico (tj. prvi oddelek v seznamu 

oddelkov), če knjižnica izposoje nima organizirane po oddelkih, pa še med 

podatki, kjer so vneseni kontaktni podatki o knjižnici za potrebe programske 

opreme COBISS+ in aplikacije mCOBISS (zavihek Podatki za COLIB 

(2)/Oddelki (COBISS+, mCOBISS)). Na osnovi teh podatkov namreč IZUM 

dnevno pripravlja t. i. distribucijske liste za obveščanje knjižnic. 

 

 

Opozorilo: 

Delovni čas knjižnice in njenih oddelkov vnašamo ločeno po dnevih in urah, 

dopišemo pa lahko še opombo. Podatki se v bazi podatkov COLIB povežejo. 
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Primer:  

V oknu Delovni čas – dnevi vpišemo dve vrednosti, npr.:  

1. od ponedeljka do srede:  

2. v četrtek in petek:  

V oknu Delovni čas – ure vpišemo prav tako dve vrednosti, ki ustrezata 

vrednostim delovnega časa po dnevih:   

1. od 10. do 19. ure (tj. delovni čas za prve tri delovne dni v tednu) 

2. od 9. do 16. ure (tj. delovni čas za četrtek in petek) 

V oknu Opombe vpišemo eno vrednost: 

1. poletni delovni čas  

Ko bomo v bazi podatkov COLIB (na spletu) poiskali podatke o knjižnici, se 

bodo podatki o delovnem času knjižnice izpisali v naslednji obliki: 

… od ponedeljka do srede: od 10. do 19. ure, v četrtek in petek: od 9. do 16. 

ure, poletni delovni čas   

 

Podatki, ki jih vnašamo pod zavihkom Podatki za COLIB (2)/Oddelki/del. 

čas, se v bazo podatkov COLIB prenesejo, ko shranimo podatke o domači 

knjižnici (v urejevalniku Domača knjižnica kliknemo gumb V redu). Razen 

teh podatkov se v bazo COLIB prenesejo še podatki, ki jih vnašamo pod 

zavihkom Podatki za COLIB (2)/Oddelki (COBISS+, mCOBISS), ter še 

nekateri drugi podatki o domači knjižnici, ki se sicer shranjujejo v okolju 

COBISS3 v razredih Domača knjižnica in Partner: naslov sedeža, spletni 

naslov knjižnice in identifikacijska številka za DDV ali davčna številka (z 

zavihka Splošno) ter spletni naslov, na katerem knjižnica objavi pogoje za 

naročanje gradiva in cenik storitev medknjižnične izposoje (z zavihka 

Podrobnosti). 

2.1.5.2 Vnos kontaktnih podatkov o knjižnici in njenih 

oddelkih za izposojo za potrebe programske 

opreme COBISS+ in aplikacije mCOBISS  

Kontaktne podatke o knjižnici in njenih oddelkih za izposojo za potrebe 

programske opreme COBISS+ in aplikacije mCOBISS vnašamo v urejevalniku 

Domača knjižnica pod zavihkom Podatki za COLIB (2)/Oddelki 

(COBISS+, mCOBISS).  

V knjižnici, ki ima izposojo organizirano po oddelkih, običajno vpišemo vse 

oddelke, ki izposojajo gradivo, tudi takšne, ki še nimajo računalniško podprte 

izposoje (izjema so šolske knjižnice, ki imajo izposojo organizirano po 

oddelkih, kjer podatkov o oddelku, ki je določen kot učbeniški sklad, ne 

vpisujemo). Ko vnašamo podatke o novem oddelku, moramo pri "Oddelek" 

vpisati dvomestno kodo oddelka ali jo izbrati iz šifranta, ki vključuje oddelke 

knjižnice iz lokalnega šifranta oddelkov (CODE 301). Po vnosu kode oddelka 

se ime oddelka prenese v vnosno polje pri "Ime oddelka (za COBISS+, 

mCOBISS)", kjer ga lahko spremenimo. Vnos tega podatka je obvezen. 

Vpišemo še preostale podatke: poštni naslov, telefonsko številko, e-naslov, 

podatke o odprtosti oddelka za uporabnike (delovni čas v dnevih in urah), 
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opombo in koordinati GPS (v decimalnih stopinjah), ki se uporabljata za prikaz 

lokacije oddelka na zemljevidu. Koordinati GPS morata biti vneseni v 

dovoljenih intervalih (koordinata X v intervalu od –90.0 do 90.0, koordinata Y 

pa v intervalu od –180.0 do 180.0 decimalnih stopinj). S klikom na gumb 

Odpri COLIB lahko preverimo, ali smo vpisali pravilne koordinate GPS za 

prikaz lokacije knjižnice na zemljevidu. Po kliku na ta gumb se odpre privzeti 

brskalnik in naloži se stran s podatki o knjižnici iz baze podatkov COLIB. V 

delu okna, kjer je prikazan zemljevid, s klikom na oznako  preverimo, ali je 

najdena lokacija točna. Če ima knjižica izposojo organizirano po oddelkih, so 

na zemljevidu označene lokacije vseh oddelkov (ne samo lokacija oddelka, za 

katerega želimo preveriti pravilnost vnosa koordinat GPS). 

 

Opozorilo: 

Po kliku na gumb Odpri COLIB se vpisani koordinati GPS za prikaz lokacije 

knjižnice ali njenega oddelka na zemljevidu shranita v bazo podatkov COLIB, 

okno Oddelki (COBISS+, mCOBISS), v katerem vpisujemo te podatke, pa 

ostane odprto. 

 

Opozorilo za knjižnice, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih: 

Podatke o odprtosti oddelkov za izposojo za potrebe programske opreme 

COBISS+ in aplikacije mCOBISS vnašamo na enak način (delovni čas v dnevih 

in urah), kot vnašamo podatke o odprtosti oddelkov knjižnice pod zavihkom 

Podatki za COLIB (2)/Oddelki/del. čas (gl. pogl. 2.1.5.1). 

 

Opozorilo za knjižnice, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih: 

V šolskih knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, podatkov o 

oddelku, ki je določen kot učbeniški sklad, ne vpisujemo!  

V knjižnici, ki ima izposojo organizirano po oddelkih, je prav tako možno 

vpisati tudi samo splošne podatke o knjižnici. V tem primeru lahko vnosno 

polje pri "Oddelek" pustimo prazno.  

 

Če knjižnica izposoje nima organizirane po oddelkih, med podatki pod 

zavihkom Domača knjižnica/Podatki za COLIB (2)/Oddelki (mCOBISS) 

vpišemo kontaktne podatke o knjižnici: kratek naziv knjižnice, poštni naslov, 

telefonsko številko, e-naslov, ter koordinate za prikaz lokacije knjižnice na 

zemljevidu. 

 

Opozorilo: 

V knjižnicah, ki izposoje nimajo organizirane po oddelkih, lahko v bazo 

podatkov COLIB za potrebe programske opreme COBISS+ in aplikacije 

mCOBISS shranimo samo kontaktne podatke o knjižnici (kreiramo lahko samo 

en objekt)! 
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Opozorilo: 

Ko knjižnica spremeni svoj e-naslov, številko telefona ali faksa, moramo to 

spremeniti med splošnimi podatki o domači knjižnici (zavihek Splošno), med 

podatki o oddelku knjižnice (zavihek Podatki za COLIB (2)/Oddelki/del. čas), 

pri katerem so vneseni podatki za knjižnico (tj. prvi oddelek v seznamu 

oddelkov), če knjižnica izposoje nima organizirane po oddelkih, pa še med 

podatki, kjer so vneseni kontaktni podatki o knjižnici za potrebe programske 

opreme COBISS+ in aplikacije mCOBISS (zavihek Podatki za COLIB 

(2)/Oddelki (COBISS+, mCOBISS)). Na osnovi teh podatkov namreč IZUM 

dnevno pripravlja t. i. distribucijske liste za obveščanje knjižnic. 

Ko se spremeni poštni naslov določenega oddelka za izposojo (če ima knjižnica 

izposojo organizirano po oddelkih), ga moramo spremeniti med podatki o tem 

oddelku pod zavihkom Podrobnosti/Oddelki za izposojo ter pod zavihkom 

Podatki za COLIB (2)/Oddelki (COBISS+, mCOBISS).    

2.1.5.3 Urejanje vrstnega reda podatkov v zapisu iz 

COLIB-a 

Po potrebi lahko v zapisu iz COLIB-a uredimo vrstni red: 

• oddelkov knjižnice 

• podatkov o odprtosti knjižnice  

• oddelkov za izposojo za potrebe programske opreme COBISS+ in 

aplikacije mCOBISS  
 

1. Poiščemo in izberemo objekt Domača knjižnica. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi vrstni red podatkov v zapisu iz 

COLIB-a. 

Odpre se okno za izbiro vrste podatkov, ki jih želimo urediti.  

3. Izberemo vrsto podatkov in kliknemo gumb V redu. 

Za izbrano vrsto podatkov se odpre okno za urejanje vrstnega reda vnesenih 

podatkov:  

• Če smo za urejanje izbrali oddelke knjižnice, se odpre okno, v katerem 

je seznam imen tistih oddelkov, ki smo jih vnesli v urejevalniku 

Domača knjižnica pod zavihkom Podatki za COLIB 

(2)/Oddelki/del.čas, pri katerih so vneseni vsaj kontaktni podatki (e-

naslov ter številke telefonov in faksov).   

• Če smo za urejanje izbrali podatke o odprtosti knjižnice, se odpre okno, 

v katerem je seznam imen tistih oddelkov, ki smo jih vnesli v 

urejevalniku Domača knjižnica pod zavihkom Podatki za COLIB 

(2)/Oddelki/del.čas, pri katerih je vnesen vsaj delovni čas (v dnevih in 

urah). 

• Če smo za urejanje izbrali oddelke za izposojo za potrebe programske 

opreme COBISS+ in aplikacije mCOBISS, se odpre okno, v katerem je 

seznam imen tistih oddelkov, ki smo jih vnesli v urejevalniku Domača 

Postopek 
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knjižnica pod zavihkom Podatki za COLIB (2)/Oddelki (COBISS+, 

mCOBISS).   

4. Uredimo vrstni red podatkov. Oddelek v seznamu pomaknemo za mesto 

navzgor, če ga v seznamu označimo in kliknemo gumb Gor, oz. za mesto 

navzdol, če kliknemo gumb Dol. Če želimo izbrani oddelek pomakniti za 

več kot eno mesto navzgor ali navzdol, vpišemo izbrano število pri "Število 

mest" in nato kliknemo gumb Gor ali Dol. 

5. Okno zapremo s klikom na gumb V redu. 
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2.2 ISKANJE PODATKOV O KNJIŽNICI V BAZI PODATKOV 

COLIB 

Podatke o knjižnicah v sistemu COBISS, ki so shranjeni v bazi podatkov 

COLIB, lahko poiščemo. 

 

1. V delu okna s segmenti in razredi izberemo segment Upravljanje 

aplikacij. 

2. Izberemo razred COLIB.  

3. Izberemo metodo Razred / Išči. 

4. Poiščemo in izberemo podatke o knjižnici v sistemu COBISS. 

 

Po izbiri objekta in prenosu na delovno področje so v brskalniku v delu okna s 

seznamom atributov razreda Zapis iz COLIB-a prikazani nekateri podatki o 

knjižnici, ki so shranjeni v bazi podatkov COLIB, pogledamo pa jih lahko tudi 

v pregledovalniku (gl. pogl. 2.3). 

 

Če poznamo siglo knjižnice, lahko podatke o tej knjižnici v bazi podatkov 

COLIB najhitreje poiščemo in naložimo na delovno področje z metodo 

Razred / Išči po ključu. 

Postopek 

Možnosti ... 
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2.3 PRIKAZ PODATKOV O KNJIŽNICI V BAZI PODATKOV 

COLIB  

Podatke o knjižnici v sistemu COBISS, ki so shranjeni v bazi podatkov 

COLIB, lahko pogledamo v pregledovalniku. 

 

1. Poiščemo in izberemo podatke o knjižnici v razredu COLIB (gl. pogl. 2.2). 

2. Izberemo metodo Objekt / Pokaži.  

 

Odpre se okno Pregledovanje – Zapis iz COLIB-a, v katerem so podatki o 

izbrani knjižnici izpisani v prikazu, v katerem smo nazadnje pregledovali 

podatke iz razreda COLIB.  

V pregledovalniku lahko pregledamo izbrani zapis o knjižnici v osnovnem 

prikazu ali v formatu MARC.  

V osnovnem prikazu (pod zavihkom Osnovni prikaz) so podatki o knjižnici v 

obliki seznama atributov. 

Prikaz v formatu MARC (pod zavihkom MARC) omogoča pregledovanje 

podatkov o knjižnici v bazi podatkov COLIB v obliki polj in podpolj. Najprej 

so navedeni podatki o zapisu (identifikacijska številka zapisa, lokalna številka 

zapisa, oznaka verzije zapisa, datum kreiranja zapisa itd.), nato sledijo polja s 

podpolji.  

Pri izpisu zapisa so uporabljene naslednje barve: 

• rdeča za številke polj 

• zelena za oznake podpolj 

• črna za vsebino v podpoljih 

 

Pri zapisu iz COLIB-a sta pri šolskih knjižnicah v Sloveniji med povezavami 

dodani tudi mapi MIZŠ zavodi in MIZŠ programi. V mapi MIZŠ zavodi so 

prikazani zavodi, katerih del je izbrana knjižnica. V mapi MIZŠ programi so 

prikazani programi, ki jih izvajajo navedeni zavodi. Podatke zagotavlja 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). 

 

Postopek 
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3 PARTNERJI 

Pri nabavi monografskih publikacij, serijskih publikacij in elektronskih virov 

ter pri medknjižnični izposoji poslujemo s partnerji. 

Pri nabavi monografskih publikacij imajo partnerji lahko različne vloge. Lahko 

so: 

 dobavitelji gradiva 

 prejemniki/pošiljatelji zamenjanega gradiva   

 pošiljatelji obveznih izvodov  

 darovalci 

 financerji 
 

Pri nabavi serijskih publikacij so partnerji lahko: 

 dobavitelji gradiva 

 financerji 
 

Pri nabavi elektronskih virov so partnerji lahko: 

 dobavitelji  

 financerji 
 

Pri medknjižnični izposoji so partnerji lahko: 

 dobavitelji gradiva  

 naročniki gradiva 
 

Za vnos in spreminjanje podatkov o partnerjih potrebujemo pooblastilo 

ADM_PARTNER – vzdrževanje podatkov o partnerjih. 

Podpoglavja: 

 Vnos podatkov o partnerju   

 Brisanje podatkov o partnerju  

 Vpis podatkov o partnerjih v lokalni šifrant dobaviteljev  
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3.1 VNOS PODATKOV O PARTNERJU 

1. Izberemo razred Partner in nato metodo Razred / Nov objekt.  

Odpre se urejevalnik Partner/Splošno. 

2. Vnesemo splošne podatke o partnerju (gl. pogl. 3.1.1; gl. tudi pogl. 3.1.1.1 

in pogl. 3.1.1.2). 

3. Določimo vloge partnerja in vnesemo podrobnejše podatke o njegovih 

vlogah (gl. pogl. 3.1.2). 

4. Vnesemo podatke o kontaktih (gl. pogl. 3.1.3). 

5. Shranimo podatke. 

 

Če med splošne podatke o partnerju vnesemo siglo – številčno oznako 

knjižnice v sistemu COBISS, program ob shranjevanju podatkov preveri, ali je 

v bazi podatkov o partnerjih že shranjen partner, ki ima isto siglo in je aktiven. 

Če program takšne podatke najde, izpiše ustrezno sporočilo in ne dopusti 

shranjevanja podatkov o partnerju, dokler sigle ne spremenimo ali zbrišemo.   

3.1.1 Vnos splošnih podatkov  

Splošne podatke o partnerju vnašamo v urejevalniku Partner/Splošno. Vnos 

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

podatkov o članih, če so podatki že shranjeni v eni od obeh omenjenih baz 

podatkov. V tem primeru podatke najprej prenesemo (gl. pogl. 3.1.1.1 in pogl. 

3.1.1.2), jih preverimo in po potrebi popravimo, šele nato manjkajoče 

dopišemo. 

 

1. Pri "Oznaka" vpišemo oznako, ki partnerja enolično določa in se uporablja 

za iskanje po ključu objekta. Oznaka je lahko sestavljena iz ene ali več črk 

in številk (alfanumeričnih znakov) ter znaka podčrtaj "_". Partnerju 

knjižnici, vključeni v sistem COBISS, običajno določimo oznako, ki je 

enaka akronimu knjižnice v sistemu COBISS. 

 

Opozorilo: 

Pri določanju oznake bodimo posebej pozorni, saj po shranjevanju 

podatkov oznake ne moremo več spremeniti. Podatki o partnerju se 

shranijo v bazo podatkov že ob vnosu podrobnejših podatkov o vlogah ali 

ob vnosu podatkov o kontaktih. 

 

2. Vpišemo ime in dodatno ime partnerja. 

 

Postopek 

Postopek 
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Primer: 

Partner je Cankarjeva založba, enota Knjigarna Maribor. Pri "Ime" vpišemo 

Cankarjeva založba, pri "Dodatno ime" pa Knjigarna Maribor.  

   

3. Vnesemo podatke o sedežu partnerja: ulico in hišno številko, poštno 

številko, kraj in državo.   

4. Vnesemo še številko telefona in faksa, e-naslov in naslov domače strani 

partnerja. 

5. Pri "Način komuniciranja" določimo način pošiljanja dokumentov 

izbranemu partnerju. Ponudi se vrednost e-pošta, ki jo lahko spremenimo. 

Podatek, ki se privzame pri pripravi izpisov v segmentih COBISS3/Nabava, 

COBISS3/Serijske publikacije in COBISS3/Medknjižnična izposoja, 

naslovljenih na sedež izbranega partnerja, je obvezen.  

6. Pri "Jezik obrazcev" določimo jezik besedila na dokumentih za tega 

partnerja. Ponudi se vrednost slovenski, ki jo lahko spremenimo. Podatek, 

ki se privzame pri pripravi izpisov za tega partnerja v segmentih 

COBISS3/Nabava, COBISS3/Serijske publikacije in 

COBISS3/Medknjižnična izposoja, je obvezen. 

7. Če je partner knjižnica v sistemu COBISS, vpišemo pri "Sigla" njeno siglo. 

Če je ne poznamo, jo poiščemo in izberemo iz šifranta.  

 

Opozorilo: 

Vnos podatka ni obvezen. Podatek vnesemo, če je partner knjižnica v 

sistemu COBISS in želimo, da bodo pri zahtevku za MI podatki o naročniku 

že določeni, kadar nam bo ta knjižnica pošiljala naročila za medknjižnično 

izposojo tipa COBISS3/MI-naročilo. 

Če podatek vnesemo, ga po shranjevanju podatkov o partnerju več ne 

moremo spremeniti. Podatki o partnerju se shranijo v bazo podatkov že ob 

vnosu podrobnejših podatkov o vlogah ali ob vnosu podatkov o kontaktih.    

 

Opozorilo: 

V bazi podatkov o partnerjih lahko shranimo več partnerjev z isto siglo, 

vendar je lahko samo eden od njih aktiven. Če želimo, da postane aktiven   

drugi partner z isto siglo, moramo trenutno aktivnega partnerja najprej 

označiti kot neaktivnega. 

 

8. Pri "Št. partnerja v računovodstvu" vpišemo številko, pod katero vodi 

partnerja računovodstvo domače knjižnice. Številka partnerja se izpiše tudi 

kot del sklica na računih v medknjižnični izposoji. 

9. Če je partner nepridobitna organizacija, označimo potrditveno polje 

"Nepridobitna organizacija". 

10. Če je partner identificiran za namene DDV, označimo potrditveno polje 

"Identif. za namene DDV".  
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11. Če je partner identificiran za namene DDV, vpišemo pri "Ident. št. za 

DDV/Davčna št." identifikacijsko številko za DDV (tj. davčno številko s 

predpono SI). Če potrditvenega polja "Identif. za namene DDV" nismo 

označili, ker partner ni identificiran za namene DDV, pustimo vnosno polje 

prazno. Lahko pa vanj vpišemo davčno številko partnerja.  

12. Vnesemo še številko transakcijskega računa ali podračuna ter enoto banke 

ali Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP), pri kateri ima 

partner odprt račun ali podračun. Podatka sta informativnega značaja. 

13. Če iz različnih razlogov prekinemo poslovne stike s partnerjem, označimo 

potrditveno polje "Neaktiven". S tem se onemogoči nadaljnja izbira tega 

partnerja v vlogah, ki smo mu jih določili (npr. naročnik in dobavitelj v 

medknjižnični izposoji, dobavitelj monografskih in serijskih publikacij, 

financer itd.).   

Če partnerja označimo kot neaktivnega, program pri shranjevanju podatkov 

kot neaktivne označi tudi vse pripadajoče kontaktne osebe in oddelke.  

Če neaktivnega partnerja ponovno naredimo aktivnega, ob shranjevanju 

podatkov postanejo aktivne tudi vse pripadajoče kontaktne osebe in oddelki 

in se o tem izpiše sporočilo. 

 

Opozorilo: 

Partnerja lahko ponovno naredimo aktivnega le, če v bazi podatkov o 

partnerjih še ni aktivnega partnerja z isto siglo. 

 

14. Kliknemo gumb Opomba. Odpre se okno, v katerega vnesemo besedilo 

opombe in kliknemo gumb V redu.  

15. Če je partner (npr. Ekonomsko-poslovna fakulteta) del neke organizacije 

(npr. Univerze v Mariboru), kliknemo gumb Nadrejeni partner. Odpre se 

iskalnik Iskanje – Partner. Poiščemo in izberemo nadrejenega partnerja (v 

tem primeru je to Univerza v Mariboru). 

3.1.1.1 Prenos podatkov iz baze podatkov COLIB 

Če so podatki o knjižnici, ki  jo želimo vpisati v bazo podatkov o partnerjih, 

shranjeni v bazi podatkov COLIB, jih iz te baze podatkov lahko prenesemo. Po 

prenosu preverimo pravilnost podatkov, jih po potrebi popravimo, manjkajoče 

podatke o partnerju (gl. pogl. 3.1.1) pa dopišemo.  

 

1. V urejevalniku Partner kliknemo gumb Prenos iz COLIB-a.  

Odpre se iskalnik Iskanje – Zapis iz COLIB-a. 

2. Poiščemo in izberemo podatke o knjižnici.  

Po izbiri podatkov o želeni knjižnici se iz baze podatkov COLIB med 

podatke o partnerju v ustrezna polja prenesejo naslednji podatki: ime, ulica 

in hišna številka, poštna številka, kraj, država, številka telefona in faksa, 

  

Postopek 
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naslov e-pošte, naslov domače strani, identifikacijska številka za DDV ali 

davčna številka, ter sigla in akronim knjižnice v sistemu COBISS.  

3. Podatke preverimo in po potrebi popravimo.  

4. Vnesemo še druge splošne podatke o partnerju (gl. pogl. 3.1.1). 

 

Podatke o knjižnici lahko najhitreje prenesemo iz baze podatkov COLIB, če v 

urejevalniku Partner  pri "Sigla" vpišemo njeno siglo (če je ne poznamo, jo 

poiščemo in izberemo iz šifranta) in kliknemo gumb Prenos iz COLIB-a. 

 

Opozorilo: 

Možno je, da sigle ni v šifrantu sigel, podatki o knjižnici pa so v bazi podatkov 

COLIB.  

3.1.1.2 Prenos podatkov iz baze podatkov o članih 

Če so podatki o partnerju že vpisani v bazo podatkov o članih, lahko podatke iz 

te baze programsko prenesemo. V tem primeru podatke najprej prenesemo, jih 

preverimo in po potrebi popravimo, šele nato manjkajoče dopišemo (gl. pogl. 

3.1.1).  

 

1. V urejevalniku Partner kliknemo gumb Prenos iz baze članov.      

Odpre se iskalnik Iskanje – Član. Poiščemo podatke o fizični ali pravni 

osebi, jih označimo in kliknemo gumb Izberi.   

Iz baze podatkov o članih se programsko prenesejo podatki: k "Ime" se 

prenese ime člana ali ustanove, v ustrezna polja pa se prenesejo še ulica in 

hišna številka, poštna številka, kraj, država, številka telefona in faksa ter 

naslov e-pošte člana ali ustanove. 

2. Podatke preverimo in po potrebi popravimo.  

3. Vnesemo še druge osnovne podatke o partnerju (gl. pogl. 3.1.1). 

3.1.2 Določitev vlog partnerja 

Ker se lahko partnerji pri nabavi monografskih publikacij, serijskih publikacij 

in elektronskih virov ter v medknjižnični izposoji pojavljajo npr. kot dobavitelji 

gradiva v medknjižnični izposoji, njegovi naročniki, dobavitelji monografskih 

in serijskih publikacij ter elektronskih virov, financerji, darovalci, pošiljatelji 

obveznih izvodov ipd., določimo vsakemu partnerju vloge. Izbiramo lahko med 

naslednjimi vlogami: 

• Dobavitelj (MI) – dobavitelj gradiva v medknjižnični izposoji  

• Naročnik (MI) – naročnik gradiva v medknjižnični izposoji  

• Dobavitelj (N) – dobavitelj monografskih publikacij  

• Dobavitelj (SP) – dobavitelj serijskih publikacij  

• Dobavitelj (E) – dobavitelj elektronskih virov 

Postopek 

Možnosti 
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• Pošiljatelj obveznih izv. (N) – pošiljatelj obveznih izvodov 

• Prejemnik/pošilj. zam. gr. (N, SP) – prejemnik ali pošiljatelj gradiva iz 

zamene ali v zameno (monografske in serijske publikacije) 

• Financer (N, SP, E) – financer za nabavljeno gradivo (monografske in 

serijske publikacije ter elektronski viri) 

• Darovalec (N) – darovalec monografskih publikacij 
 

Vloge partnerja v odnosu do naše knjižnice določimo v urejevalniku 

Partner/Vloge in kontakti. 

   

1. S klikom označimo eno ali več potrditvenih polj. 

2. Če smo označili vsaj eno od naslednjih vlog: "Dobavitelj (MI)", "Naročnik 

(MI)", "Dobavitelj (N)", "Dobavitelj (SP)" ali "Dobavitelj (E)" kliknemo 

gumb Podrobnosti in vpišemo dodatne podatke.  

Odpre se okno Vloge partnerja/Dobavitelj (MI). 

3. Vpišemo podatke, če se partner pojavlja kot dobavitelj v medknjižnični 

izposoji (gl. pogl. 3.1.2.1). 

4. Če se partner pojavlja kot naročnik v medknjižnični izposoji, kliknemo 

zavihek Naročnik (MI) in vpišemo podatke (gl. pogl. 3.1.2.2). 

5. Če se partner pojavlja kot dobavitelj monografskih publikacij, kliknemo 

zavihek Dobavitelj (N) in vpišemo podatke (gl. pogl. 3.1.2.3). 

6. Če se partner pojavlja kot dobavitelj serijskih publikacij, kliknemo zavihek 

Dobavitelj (SP) in vpišemo podatke (gl. pogl. 3.1.2.4). 

7. Če se partner pojavlja kot dobavitelj elektronskih virov, kliknemo zavihek 

Dobavitelj (E) in vpišemo podatke (gl. pogl. 3.1.2.5). 

8. Shranimo podatke. 

 

Pri gumbu Podrobnosti se izpišejo nekateri podrobnejši podatki o posameznih 

vlogah partnerja. Najprej se izpišejo podatki o vlogi dobavitelja v 

medknjižnični izposoji, nato naročnika v medknjižnični izposoji, nato podatki o 

vlogi dobavitelja monografskih publikacij in podatki o vlogi dobavitelja 

serijskih publikacij. Sklope podatkov ločuje znak "/". Format in vsebina izpisa 

sta naslednja: Tip naročila (MI); Časovna rezerva (štev. dni) (MI); Naša šifra 

(MI) / Način dobave gradiva (MI) / Rok dobave (štev. dni) (N); Znesek 

preplačil (N); Naša šifra (N) / Znesek preplačil (SP); Naša šifra (SP). 

3.1.2.1 Vnos podatkov o dobavitelju v medknjižnični 

izposoji  

Podrobnejše podatke o partnerju, ki ima vlogo dobavitelja v medknjižnični 

izposoji, vnašamo v urejevalniku Vloge partnerja/Dobavitelj (MI). 

 

1. Pri "Časovna rezerva (štev. dni) (MI)" vpišemo število dni, ki se upoštevajo 

pri izračunu datuma pričakovane vrnitve gradiva, ki si ga je izposodil 

naročnik. Ta datum se izračuna tako, da se od datuma, ki ga določi 

Postopek 

Postopek 
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dobavitelj za vračilo gradiva, odšteje število dni iz polja "Časovna rezerva 

(štev. dni) (MI)".  

 

Primer: 

Če smo pri evidentiranju prejema gradiva pri "Vrniti dobavitelju do" vpisali 

datum 16.03.2007, število dni, vpisanih v polju "Časovna rezerva (štev. 

dni) (MI)" pri tem dobavitelju, pa je 2, je izračunani datum pričakovane 

vrnitve gradiva za naročnika 14.03.2007. Tako sta na voljo še 2 dneva, da 

dobavitelju pravočasno vrnemo gradivo. 

 

2. Pri "Naša šifra (MI)" vpišemo šifro, pod katero dobavitelj vodi podatke o 

naši knjižnici kot svojem naročniku ("Our Customer Code"). Vrednost se 

izpisuje tudi na dokumentu Naročilo. Vnos podatka sicer ni obvezen, 

vendar ga moramo vpisati pri dobaviteljih, ki jim bomo pošiljali naročila 

tipa ARTEmail ali subito.  

3. Pri "Naše geslo (MI)" vpišemo geslo, ki nam ga je določil dobavitelj, ki mu  

pošiljamo naročila tipa ARTEmail ali subito. 

4. Pri "Tip naročila (MI)" se izpiše privzeta vrednost e-pošta, ki določa obliko 

dokumenta Naročilo in način pošiljanja tega dokumenta dobavitelju. 

Privzeto vrednost lahko spremenimo. Podatek se kot privzeta vrednost 

ponudi pri pripravi naročila za tega dobavitelja. 

5. Pri "Način prejema gradiva (MI)" se izpiše privzeta vrednost pošta, ki 

določa, kako želimo prejemati gradivo od izbranega dobavitelja. Privzeto 

vrednost lahko spremenimo. Podatek se kot privzeta vrednost ponudi pri 

pripravi naročila za tega dobavitelja. 

6. Pri "Način vračila gradiva (MI)" se izpiše privzeta vrednost pošta, ki 

določa, kako bomo dobavitelju vračali gradivo. Privzeto vrednost lahko 

spremenimo. Podatek je informativnega značaja. 

7. Pri "Način plačila dobavitelju (MI)" vpišemo način plačila dobavitelju. 

Podatek se kot privzeta vrednost ponudi pri pripravi naročila za tega 

dobavitelja. 

8. Kliknemo gumb Opomba pri dob. (MI). Odpre se okno, v katerega 

vnesemo besedilo opombe in kliknemo gumb V redu.  

3.1.2.2 Vnos podatkov o naročniku v medknjižnični 

izposoji 

Podrobnejše podatke o partnerju v vlogi naročnika v medknjižnični izposoji 

vnašamo v urejevalniku Vloge partnerja/Naročnik (MI). 

 

1. Pri "Način dobave gradiva (MI)" se izpiše privzeta vrednost pošta, ki 

določa, kako bomo naročniku dobavljali gradivo. Privzeto vrednost lahko 

spremenimo. Podatek se kot privzeta vrednost ponudi pri evidentiranju 

naročnikovega zahtevka za medknjižnično izposojo. 

Postopek 

  



COBISS COBISS3/Upravljanje aplikacij 

 

© IZUM, junij 2019 3.1-7 

 

2. Pri "IP-št. (MI)" vpišemo IP-številko računalnika pri naročniku, ki mu 

bomo pošiljali gradivo preko programske opreme Ariel; ta omogoča  

skeniranje in pošiljanje dokumentov v elektronski obliki. 

3. Pri "Način plačila naročnika (MI)" vpišemo način, na katerega bo naročnik 

plačal storitev. Podatek je informativnega značaja. 

4. Kliknemo gumb Opomba pri naročniku (MI). Odpre se okno, v katerega 

vnesemo besedilo opombe in kliknemo gumb V redu. 

3.1.2.3 Vnos podatkov o dobavitelju v nabavi   

Podrobnejše podatke o partnerju v vlogi dobavitelja monografskih publikacij 

vnašamo v urejevalniku Vloge partnerja/Dobavitelj (N). 

 

1. Pri "Rok dobave (štev. dni) (N)" vpišemo število dni, ko nam dobavitelj 

ponavadi dobavi naročeno gradivo. Podatek se privzame pri pripravi 

naročila in se upošteva pri določanju datuma, do katerega mora dobavitelj 

dobaviti naročeno gradivo. 

2. Pri "Rok za reklam. (štev. dni) (N)" vpišemo število dni, ki jih toleriramo, 

če dobavitelj kasni z dobavo. Podatek se upošteva pri pripravi reklamacij za 

nedospelo gradivo. 

3. Pri "Rok plačila (štev. dni) (N)" vpišemo število dni, ko moramo 

dobavitelju ponavadi plačati prejeto gradivo glede na datum odpreme 

gradiva. Podatek se privzame pri evidentiranju računa, ki ga prejmemo od 

dobavitelja. 

4. Pri "Stopnja popusta (N)" vpišemo stopnjo popusta, dogovorjeno z 

dobaviteljem. Podatek se privzame pri pripravi postavke naročila. 

5. Znesek preplačil pri dobavitelju se izračunava programsko. Poveča se, če je 

znesek plačanega avansa večji od zneska računa, kar je na računu prikazano 

pri "Znesek v dobro". Zmanjša se, kadar želimo s plačilom računa koristiti 

znesek dosedanjih preplačil in na računu vnesemo znesek pri "Koriščenje 

preplačila" (gl. tudi priročnik COBISS3/Nabava, pogl. 3.5.7). Isto velja tudi 

za znesek preplačil v tuji valuti. 

Vsaka sprememba preplačila pri dobavitelju se zabeleži v razredu 

Preplačilo. Zabeležijo se podatki: zaporedna številka, vrsta vknjižbe 

preplačila, dobavitelj, številka naročila in računa, znesek, znesek v tuji 

valuti, sklad, opomba, podatek o referentu, ki je plačilo računa vnesel, ter 

datum in čas nastanka vknjižbe preplačila. 

Včasih je treba znesek preplačil (v domači ali tuji valuti) spremeniti, npr. 

po vnosu podatkov o partnerju ali po preverjanju in usklajevanju podatkov 

z računovodskimi evidencami (gl. pogl. 3.1.2.3.1). V urejevalniku Vloge 

partnerja/Dobavitelj (N) zneskov preplačil ne moremo spremeniti. 

6. Pri "Naša šifra (N)" vnesemo šifro, pod katero vodi dobavitelj podatke o 

naši knjižnici kot kupcu ("Our Customer Code"). 

7. Kliknemo gumb Opomba pri dob. (N). Odpre se okno, v katerega 

vnesemo besedilo opombe in kliknemo gumb V redu. 

Postopek 
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8. Pri "GLN-številka (N)" vpišemo referenčno številko po sistemu GS1, s 

katero so označene pravne, fizične in funkcionalne enote. Uporaba globalne 

lokacijske številke (GLN) je tudi prvi pogoj za elektronsko izmenjavo 

poslovnih dokumentov. 

3.1.2.3.1 Uskladitev zneska preplačil 

Znesek preplačil v domači ali tuji valuti lahko povečamo ali zmanjšamo.  

 

1. Poiščemo in izberemo partnerja v razredu Partner.   

2. Izberemo metodo Objekt / Uskladi znesek preplačil (N).   

Odpre se okno za uskladitev zneska. 

Pri "Razlika v znesku" vnesemo znesek v domači valuti, za katerega želimo 

povečati ali zmanjšati znesek preplačil pri partnerju. 

Pri "Sklad" izberemo ustrezno vrednost.  

Pri "Razlika v znesku v tuji valuti" vnesemo znesek v tuji valuti, za 

katerega želimo povečati ali zmanjšati znesek preplačil v tuji valuti pri 

partnerju. Iz spustnega seznama valut izberemo valuto. 

 

Primer: 

Če želimo znesek preplačil pri dobavitelju za nabavo povečati za  

150,40 evrov, vnesemo pri "Razlika v znesku" vrednost 150,40.  

Če želimo znesek preplačil pri dobavitelju za nabavo zmanjšati za 150,40 

evrov, vnesemo pri "Razlika v znesku" vrednost –150,40. 

 

3. Vnesemo še opombo. 

4. Kliknemo gumb V redu. 

3.1.2.4 Vnos podatkov o dobavitelju serijskih publikacij  

Podrobnejše podatke o partnerju v vlogi dobavitelja serijskih publikacij 

vnašamo v urejevalniku Vloge partnerja/Dobavitelj (SP). 

 

1. Pri "Rok za reklam. (štev. dni) (SP)" vpišemo število dni, ki jih toleriramo, 

če dobavitelj kasni z dobavo. Podatek se upošteva pri pripravi reklamacij za 

manjkajoče zvezke. 

2. Pri "Rok plačila (štev. dni) (SP)" vpišemo število dni, ko moramo 

dobavitelju ponavadi plačati račun za serijsko publikacijo. Podatek se 

privzame pri evidentiranju računa, ki ga prejmemo od dobavitelja. 

3. Pri "Stopnja popusta (SP)" vpišemo stopnjo popusta, dogovorjeno z 

dobaviteljem. Podatek se privzame pri pripravi postavke naročila. 

4. Znesek preplačil pri dobavitelju se izračunava programsko. Poveča se, če je 

znesek plačanega avansa večji od zneska računa, kar je na računu prikazano 

  

Postopek 

Postopek 
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pri "Znesek v dobro". Zmanjša se, kadar želimo s plačilom računa 

izkoristiti znesek dosedanjih preplačil in na računu vnesemo znesek pri 

"Koriščenje preplačila" (gl. tudi priročnik COBISS3/Serijske publikacije, 

pogl. 3.7.4). Isto velja tudi za znesek preplačil v tuji valuti. 

Vsaka sprememba preplačila pri dobavitelju se zabeleži v razredu 

Preplačilo. Zabeležijo se podatki: zaporedna številka, vrsta vknjižbe 

preplačila, dobavitelj, številka naročila in računa, znesek, znesek v tuji 

valuti, sklad, opomba, podatek o referentu, ki je plačilo računa vnesel, ter 

datum in čas nastanka vknjižbe preplačila.  

Včasih je treba znesek preplačil (v domači ali tuji valuti) spremeniti, npr. 

po vnosu podatkov o partnerju ali po preverjanju in usklajevanju podatkov 

z računovodskimi evidencami (gl. pogl. 3.1.2.4.1). V urejevalniku Vloge 

partnerja/Dobavitelj (SP) zneskov preplačil ne moremo spremeniti.  

5. Pri "Naša šifra (SP)" vnesemo šifro, pod katero vodi dobavitelj podatke o 

naši knjižnici kot kupcu ("Our Customer Code"). 

6. Kliknemo gumb Opomba pri dob. (SP). Odpre se okno, v katerega 

vnesemo besedilo opombe in kliknemo gumb V redu. 

3.1.2.4.1 Uskladitev zneska preplačil 

Gl. pogl. 3.1.2.3.1. 

3.1.2.5 Vnos podatkov o dobavitelju elektronskih virov  

Podrobnejše podatke o partnerju v vlogi dobavitelja elektronskih virov 

vnašamo v urejevalniku Vloge partnerja/Dobavitelj (E). 

 

1. Pri "Rok plačila (štev. dni) (E)" vpišemo število dni, ko moramo 

dobavitelju ponavadi plačati račun za elektronski vir. Podatek se privzame 

pri evidentiranju računa, ki ga prejmemo od dobavitelja. 

2. Pri "Stopnja popusta (E)" vpišemo stopnjo popusta, dogovorjeno z 

dobaviteljem. Podatek se privzame pri evidentiranju računa. 

3. Znesek preplačil pri dobavitelju se izračunava programsko. Poveča se, če je 

znesek plačanega avansa večji od zneska računa, kar je na računu prikazano 

pri "Znesek v dobro". Zmanjša se, kadar želimo s plačilom računa 

izkoristiti znesek dosedanjih preplačil in na računu vnesemo znesek pri 

"Koriščenje preplačila". Isto velja tudi za znesek preplačil v tuji valuti. 

Vsaka sprememba preplačila pri dobavitelju se zabeleži v razredu 

Preplačilo. Zabeležijo se podatki: zaporedna številka, vrsta vknjižbe 

preplačila, dobavitelj, številka računa, znesek, znesek v tuji valuti, sklad, 

opomba, podatek o referentu, ki je plačilo računa vnesel, ter datum in čas 

nastanka vknjižbe preplačila.  

Včasih je treba znesek preplačil (v domači ali tuji valuti) spremeniti, npr. 

po vnosu podatkov o partnerju ali po preverjanju in usklajevanju podatkov 

Postopek 
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z računovodskimi evidencami (gl. pogl. 3.1.2.5.1). V urejevalniku Vloge 

partnerja/Dobavitelj (E) zneskov preplačil ne moremo spremeniti.  

4. Kliknemo gumb Opomba pri dob. (E). Odpre se okno, v katerega 

vnesemo besedilo opombe in kliknemo gumb V redu. 

3.1.2.5.1 Uskladitev zneska preplačil 

Gl. pogl. 3.1.2.3.1. 

3.1.3 Vnos podatkov o kontaktih 

Pri partnerju lahko določimo: 

• kontaktno osebo 

• kontaktni oddelek 
 

Pri vsaki kontaktni osebi ali oddelku določimo, ali naj se ime in podatki za 

naslavljanje (poštni naslov, e-naslov) upoštevajo in izpišejo pri naslovu 

prejemnika v dokumentih v posameznem segmentu programske opreme 

COBISS3 (medknjižnična izposoja, nabava, serijske publikacije). Če tega ne 

določimo, se upoštevajo in izpišejo le ime in podatki iz naslova sedeža 

partnerja. 

 

Opozorilo: 

Pri partnerju lahko določimo več kontaktnih oseb ali oddelkov, ki se upoštevajo 

in izpišejo pri naslovu pošiljatelja na dokumentih v posameznem segmentu. 

3.1.3.1 Vnos podatkov o kontaktni osebi 

Gl. pogl. 2.1.3.1. 

3.1.3.2 Vnos podatkov o kontaktnem oddelku 

Gl. pogl. 2.1.3.2. 
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3.2 BRISANJE PODATKOV O PARTNERJU 

Podatke o partnerju lahko zbrišemo iz baze podatkov.   
 

Partnerja še nismo vključili v postopke v segmentih COBISS3/Nabava, 
COBISS3/Serijske publikacije ali COBISS3/Medknjižnična izposoja.  

 

1. Poiščemo in izberemo partnerja v razredu Partner.  

2. Izberemo metodo Objekt / Zbriši.   

Odpre se okno Partner z vprašanjem "Ali res želite zbrisati partnerja?" 

3. Kliknemo gumb Da.  

 

Pogoj 

Postopek 
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3.3 VPIS PODATKOV O PARTNERJIH V LOKALNI ŠIFRANT 
DOBAVITELJEV 

Podatke o partnerjih, ki se pojavljajo kot dobavitelji v nabavi in dobavitelji 
serijskih publikacij, lahko vpišemo v lokalni šifrant dobaviteljev z oznako 
CODE 91.   

 

1. Izberemo razred Partner in nato metodo Razred / Vpiši dobavitelje (N, 
SP) v lokalni šifrant dobaviteljev. 

Odpre se okno, v katerem izberemo način vpisa podatkov.   

2. Če želimo, da vsebino obstoječega lokalnega šifranta prekrijejo podatki o 
partnerjih, ki se pojavljajo kot dobavitelji v nabavi in kot dobavitelji 
serijskih publikacij, kliknemo gumb Da.  

3. Če želimo, da se obstoječi lokalni šifrant samo dopolni z novimi in 
spremenjenimi vrednostmi pri partnerjih, ki se pojavljajo kot dobavitelji v 
nabavi in kot dobavitelji serijskih publikacij, kliknemo gumb Ne. 

Postopek 
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4 UPORABNIŠKA IMENA 

Uporabniška imena so shranjena v razredu Uporabnik sistema. Podatke o 

uporabniških imenih vzdržuje na portalu Izobraževanje skrbnik lokalnih 

aplikacij, v programski opremi COBISS3 pa se v bazo podatkov o uporabnikih 

sistema ti podatki hranijo, ko se uporabnik sistema prvič prijavi z uporabniškim 

imenom, ki je zanj definirano v centralnem registru uporabnikov (CRU).  

Uporabnik sistema, ki ima pooblastili ADM – dostop do segmenta 

COBISS3/Upravljanje aplikacij ter pregled in izpis podatkov in ADM_USER – 

vzdrževanje uporabniških imen, lahko za druge uporabnike sistema ponastavi 

uporabniške nastavitve na privzete vrednosti in uskladi podatke o izbranem 

uporabniku sistema ali o vseh uporabnikih sistema s podatki v CRU. 

Podpoglavja: 

 Vpogled v podatke o uporabniku sistema  

 Uskladitev podatkov s centralnim registrom uporabnikov  

 Brisanje uporabniških nastavitev  
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4.1 VPOGLED V PODATKE O UPORABNIKU SISTEMA 

Podatki o uporabniku sistema se usklajujejo s podatki v CRU ob vsaki njegovi 

prijavi v programsko opremo COBISS3.  

Za vpogled v podatke o uporabniku sistema potrebujemo pooblastili ADM – 

dostop do segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacij ter pregled in izpis 

podatkov in ADM_USER – vzdrževanje uporabniških imen. 

 

Uporabnik sistema se je z  uporabniškim imenom, ki je definirano v centralnem 

registru uporabnikov (CRU), že vsaj enkrat prijavil v programsko opremo 

COBISS3. 

 

1. V razredu Uporabnik sistema poiščemo in izberemo podatke o uporabniku 

sistema.  

Podatki o izbranem uporabniku sistema, ki se sicer vzdržujejo na portalu  

Izobraževanje, so vidni v brskalniku v delu okna s seznamom atributov:   

 uporabniško ime, s katerim se uporabnik sistema lahko prijavi v 

programsko opremo COBISS3 (vrednost pri "Uporabniško ime") 

 ime in priimek uporabnika sistema (vrednost pri "Ime" in "Priimek"); 

podatka se izpišeta na mestu, namenjenem za podpis na izpisih, ki jih 

uporabnik sistema pripravi in pošlje na destinacije 

 naziv, ki označuje izraz za ogovor (npr. g., ga., Miss itd.) ali znanstveni 

naslov (npr. dr., mag. itd.) (vrednost pri "Naziv osebe"); podatek se 

izpiše pred imenom in priimkom uporabnika sistema na izpisih, ki jih ta 

uporabnik pripravi in pošlje na destinacije 

 strokovni naslov, ki označuje višjo ali visoko stopnjo izobrazbe 

(vrednost pri "Strokovni naslov); podatek se izpiše za imenom in 

priimkom uporabnika sistema na izpisih, ki jih ta uporabnik pripravi in 

pošlje na destinacije 

 vloga, ki označuje delovno mesto ali funkcijo uporabnika sistema v 

organizaciji (vrednost pri "Vloga"); podatek se izpiše pod imenom in 

priimkom uporabnika sistema na izpisih, ki jih ta uporabnik pripravi in 

pošlje na destinacije  

 vloga, ki označuje delovno mesto ali funkcijo uporabnika sistema v 

organizaciji v angleškem jeziku (vrednost pri "Vloga – angleško"); 

podatek se izpiše pod imenom in priimkom uporabnika sistema na 

izpisih v angleškem jeziku, ki jih ta uporabnik pripravi in pošlje na 

destinacije 

 e-naslov uporabnika sistema, knjižnice, oddelka itd. (vrednost pri "E-

pošta"); podatek se upošteva pri "From", ko ta uporabnik pošilja izpise 

po elektronski pošti 

 telefonska številka uporabnika sistema (vrednost pri "Telefon") 

Pogoj 

Postopek 
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 onemogočena prijava, ker se ta uporabnik sistema več ne bo prijavljal v 

programsko opremo COBISS3 (potrjeno potrditveno polje 

"Onemogočena prijava") 

 onemogočena prijava, ker se je uporabnik sistema šestkrat zmotil pri 

prijavi v programsko opremo COBISS3 (potrjeno potrditveno polje 

"Zaklenjeno geslo"); če je to potrditveno polje označeno, si mora 

uporabnik sistema pred prijavo v programsko opremo COBISS3 na 

portalu Izobraževanje nastaviti novo geslo 

 datum in čas, ko se je uporabnik sistema nazadnje prijavil v 

programsko opremo COBISS3 ali odjavil iz nje (vrednosti pri "Zadnja 

prijava" in "Zadnja odjava") 

 datum in čas, ko je uporabnik sistema nazadnje vnesel napačno geslo 

ob prijavi v programsko opremo COBISS3 (vrednost pri "Zadnji 

napačni vnos gesla") 

 oddelki ali organizacijske enote knjižnice, v katerih lahko uporabnik 

sistema izvaja kontrolo dotoka serijskih publikacij (vrednost pri 

"Kontrola dotoka za oddelke"); če podatek ni določen, lahko uporabnik 

sistema izvaja kontrolo dotoka serijskih publikacij v vseh oddelkih ali 

organizacijskih enotah knjižnice 

 datum, za katerega lahko uporabnik sistema ročno beleži transakcije v 

izposoji, ker jih na ta dan ni bilo možno beležiti programsko (vrednost 

pri "Datum izvajanja postopkov") 

 en ali več oddelkov (če ima domača knjižnica izposojo organizirano po 

oddelkih), v katere se uporabnik sistema lahko prijavi in evidentira 

postopke v zvezi z izposojo (vrednost pri "Oddelki izposoje") 

 

Če želimo pogledati pooblastila za delo v programski opremi COBISS3, ki jih 

ima izbrani uporabnik sistema, med povezavami izberemo mapo Pooblastila. 
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4.2 USKLADITEV PODATKOV S CENTRALNIM REGISTROM 

UPORABNIKOV 

Če podatki o uporabnikih sistema niso usklajeni s podatki v centralnem registru 

uporabnikov (CRU) – ker se uporabnik sistema po odprtju uporabniškega 

imena dalj časa ni prijavil v programsko opremo COBISS3, zaradi napak pri 

komunikaciji, zaradi sprememb v CRU itd. –, jih lahko uskladimo.  

Za uskladitev podatkov s centralnim registrom uporabnikov potrebujemo 

pooblastili  ADM – dostop do segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacij ter 

pregled in izpis podatkov in ADM_USER – vzdrževanje uporabniških imen. 

 

1. Izberemo metodo Uporabnik sistema / Uskladi s podatki v CRU.  

 

Podatki o uporabnikih sistema so po usklajevanju enaki podatkom v CRU.  

Po uskladitvi podatkov s podatki v CRU bodo spremembe pri uporabnikih 

sistema upoštevane šele po njihovi odjavi in ponovni prijavi v sistem. 

 

Če želimo s podatki v CRU uskladiti podatke samo o določenem uporabniku 

sistema, te podatke najprej poiščemo in izberemo. Nato v urejevalniku 

Uporabnik sistema kliknemo gumb Prenos iz CRU. 

 

Postopek 

Možnosti ... 
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4.3 BRISANJE UPORABNIŠKIH NASTAVITEV 

Včasih želi uporabnik sistema svoje uporabniške nastavitve ponovno nastaviti 

na privzete vrednosti. Te uporabniške nastavitve so: 

 velikost oken 

 pisava 

 uporabniške destinacije 

 logične destinacije 

 osebni imenik 

 poizvedbe 

 bližnjice 

 prikazi rezultatov iskanja 
 

V tem primeru moramo pri uporabniškem imenu zbrisati nastavitve, ki veljajo 

za to uporabniško ime. 

Za brisanje uporabniških nastavitev potrebujemo pooblastili ADM – dostop do 

segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacij ter pregled in izpis podatkov in 

ADM_USER – vzdrževanje uporabniških imen. 

 

1. V razredu Uporabnik sistema poiščemo in izberemo uporabniško ime. 

2. Izberemo metodo Objekt / Zbriši uporabniške nastavitve. 

Odpre se okno Uporabnik sistema z vprašanjem "Ali res želite zbrisati vse 

uporabniške nastavitve?". 

3. Kliknemo gumb Da. 

 

Opozorilo: 

Uporabniške nastavitve za izbrano uporabniško ime brišemo, kadar uporabnik 

sistema ni prijavljen v programsko opremo COBISS3 pod tem uporabniškim 

imenom, saj se mu bodo v nasprotnem primeru ob izhodu iz programske 

opreme COBISS3 obstoječe nastavitve ponovno shranile. 

 

Postopek 

  



 



A NASLAVLJANJE NA IZPISIH 

Z namestitvijo programske opreme COBISS3 so knjižnici na voljo sistemski 
izpisi. Na podlagi njihovih definicij (te določajo vsebino in obliko 
posameznega izpisa ter destinacije, kamor določen izpis pošiljamo) in podatkov 
iz podatkovne baze lahko pri izvajanju postopkov nabave monografskih in 
serijskih publikacij ter medknjižnične izposoje pripravljamo izpise in jih 
pošiljamo njihovim akterjem (npr. naročnikom in dobaviteljem gradiva za 
medknjižnično izposojo, dobaviteljem monografskih in serijskih publikacij, 
darovalcem gradiva, financerjem ipd.). 

Definicije sistemskih izpisov zagotavljajo, kolikor je le mogoče, poenoten 
videz dokumentov bodisi v celoti bodisi njihovih posameznih delov v zvezi z 
naslavljanjem, označevanjem dokumentov, opisom posameznih postavk z 
bibliografskimi podatki o gradivu, glavo in nogo strani ipd.  

V nadaljevanju je opisana struktura naslavljanja na izpisih segmentov 
programske opreme COBISS3. Pri naslavljanju se namreč izpisujejo in 
upoštevajo podatki, ki jih vzdržujemo v razredih Domača knjižnica in 
Partner. Podatki o domači knjižnici se izpisujejo pri naslovu pošiljatelja, 
podatki o partnerju pa se upoštevajo in izpisujejo pri naslovu prejemnika. 
Sistemski izpisi za dokumente, ki jih pošiljamo po klasični pošti, telefaksu ali 
elektronski pošti, so prilagojeni Iflinim smernicam za pošiljanje po telefaksu in 
pošti ter zakonskim določilom in pravilom naslavljanja Pošte Slovenije. 

Kratice držav so v skladu s šifrantom držav za mednarodno naslavljanje pošiljk 
ISO. Pri prejemnikih v tujini se država izpiše v angleškem jeziku, če pri "Jezik 
obrazca" izberemo angleški jezik. Nekatere poštne uprave v tujini (npr. v 
Nemčiji) namreč zaradi optičnega branja naslovov priporočajo, da je ime 
naslovne države zapisano v jeziku te države ali angleškem jeziku.  

Vsi dokumenti, ki jih lahko pošiljamo po pošti, so oblikovani tako, da jih je 
mogoče vstaviti v ovojnice z okencem za naslov prejemnika na levi strani.  V 
inicializacijski datoteki za posamezno knjižnico pa lahko z nastavitvijo 
posebnega parametra določimo izpis prejemnika tudi na desni strani. 
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A.1 NASLOV POŠILJATELJA 

Na izpisih, prilagojenih za pošiljanje po pošti ali telefaksu, se naslov 
pošiljatelja izpiše v desnem stolpcu. Upoštevajo se podatki o domači knjižnici: 
najprej se izpiše naslov za pošiljanje, ki se upošteva v določenem segmentu, 
pod njim pa praviloma še podatki o sedežu domače knjižnice. 

A.1.1 Naslov za pošiljanje  

Naslov za pošiljanje vsebuje podatke, ki se izpišejo v navedenem vrstnem redu: 

• Uradno ime domače knjižnice. Če je daljše kot 8 cm, se izpiše v več 
vrsticah. Izpišeta se vrednosti atributov "Ime" in "Dodatno ime" iz 
razreda Domača knjižnica, vsaka največ v dveh vrsticah.  

• Ime kontaktnega oddelka ali kontaktne osebe, če je tako označeno pri 
domači knjižnici. Izpiše se v eni vrstici. Izpiše se vrednost atributa 
"Ime" iz razreda Kontaktni oddelek ali vrednosti atributov "Naziv 
osebe", "Ime", "Priimek", "Strokovni naslov", "Oddelek" iz razreda 
Kontaktna oseba.  

• Ulica in hišna številka, vpisani pri podatkih o kontaktih ali sedežu 
domače knjižnice. Izpiše se vrednost atributa "Ulica in št." iz razreda 
Kontaktni oddelek, Kontaktna oseba ali Domača knjižnica. Pri 
imetnikih poštnih predalov se namesto ulice in hišne številke 
programsko izpiše okrajšava p. p., nato pa vrednost, ki je vpisana pri 
"PP" v razredu Kontaktni oddelek ali Kontaktna oseba pri domači 
knjižnici. Podatek o ulici in hišni številki ali poštnem predalu se izpiše 
v eni vrstici. 

• Poštna številka in kraj, vpisana pri podatkih o kontaktih ali sedežu 
domače knjižnice. Izpišeta se v eni vrstici. Izpišeta se vrednosti 
atributov "Poštna št." in "Kraj" iz razreda Kontaktni oddelek, 
Kontaktna oseba ali Domača knjižnica. Če je prejemnik v tujini, se 
pred poštno številko izpišeta še dvomestna kratica države za 
mednarodno naslavljanje pošiljk in znak "-". Ta mednarodna kratica se 
izpiše namesto trimestne šifre države, ki je vpisana pri podatkih o 
kontaktih ali sedežu domače knjižnice. 

• Ime države iz šifranta mednarodnih kratic držav ISO, če je prejemnik v 
tujini. Izpiše se v eni vrstici. 

• Telefonska številka, vpisana pri podatkih o kontaktih ali sedežu 
domače knjižnice. Izpiše se v eni vrstici. Izpiše se vrednost atributa 
"Telefon" iz razreda Kontaktni oddelek, Kontaktna oseba ali 
Domača knjižnica.  

• Številka telefaksa, vpisana pri podatkih o kontaktih ali sedežu domače 
knjižnice. Izpiše se v eni vrstici. Izpiše se vrednost atributa "Faks" iz 
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razreda Kontaktni oddelek, Kontaktna oseba ali Domača knjižnica. 

• Naslov e-pošte, vpisan pri podatkih o kontaktih ali sedežu domače 
knjižnice. Izpiše se v eni vrstici. Izpiše se vrednost atributa "E-pošta" iz 
razreda Kontaktni oddelek, Kontaktna oseba ali Domača knjižnica. 

• Šifra, pod katero dobavitelj vodi podatke o naši knjižnici. Izpiše se v 
eni vrstici na dokumentih, ki jih pošiljamo dobaviteljem gradiva za 
medknjižnično izposojo ter dobaviteljem monografskih in serijskih 
publikacij. Izpiše se vrednost atributa "Naša šifra (MI)", "Naša šifra 
(N)" ali "Naša šifra (SP)" iz razreda Podrobnosti.   

A.1.2 Sedež  

Sedež vsebuje podatke, ki se izpišejo v navedenem vrstnem redu: 

• Uradno ime domače knjižnice ali partnerja, ki je nadrejen domači 
knjižnici. Če je ime daljše od 8 cm, se izpiše v več vrsticah, vendar 
največ v štirih. Izpišeta se vrednosti atributov  "Ime" in "Dodatno ime" 
iz razreda Domača knjižnica ali razreda Partner, če ima domača 
knjižnica nadrejenega partnerja. 

• Ulica in hišna številka sedeža domače knjižnice, ali partnerja, ki je 
nadrejen domači knjižnici. Izpišeta se v eni vrstici. Izpiše se vrednost 
atributa "Ulica in št." iz razreda Domača knjižnica ali razreda 
Partner, če ima domača knjižnica nadrejenega partnerja. 

• Poštna številka in kraj sedeža domače knjižnice ali partnerja, ki je 
nadrejen domači knjižnici. Izpišeta se v eni vrstici. Izpišeta se 
vrednosti atributov "Poštna št." in "Kraj" iz razreda Domača knjižnica 
ali razreda Partner, če ima domača knjižnica nadrejenega partnerja. Če 
je prejemnik v tujini, se pred poštno številko izpišeta še dvomestna 
kratica države za mednarodno naslavljanje pošiljk in znak "-" . Ta 
mednarodna kratica se izpiše namesto trimestne šifre države, ki je 
vpisana pri sedežu domače knjižnice ali pri sedežu partnerja.  

• Ime države iz šifranta mednarodnih kratic držav ISO, če je prejemnik v 
tujini. Izpiše se v eni vrstici. 

• Identifikacijska številka za DDV ali davčna številka domače knjižnice 
ali partnerja, ki je nadrejen domači knjižnici. Izpiše se v eni vrstici. 
Izpiše se vrednost atributa "Ident. št. za DDV/Davčna št." iz razreda 
Domača knjižnica ali razreda Partner, če ima domača knjižnica 
nadrejenega partnerja. 
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A.2 NASLOV PREJEMNIKA  

Na izpisih, prilagojenih za pošiljanje po pošti ali telefaksu, se naslov 

prejemnika izpiše v levem stolpcu. Upoštevajo se podatki o partnerju ali članu.   

Pri partnerju se izpiše naslov za pošiljanje, ki vključuje podatke o kontaktih, 

za katere smo določili, da se upoštevajo in izpisujejo na izpisih v posameznem 

segmentu.  

Naslov za pošiljanje vsebuje podatke, ki se izpišejo v navedenem vrstnem redu: 

• Uradno ime partnerja. Če je daljše od 8 cm, se izpiše v več vrsticah, 

vendar največ v štirih. Izpišeta se vrednosti atributov "Ime" in 

"Dodatno ime" iz razreda Partner, vsaka največ v dveh vrsticah. 

• Ime kontaktnega oddelka ali kontaktne osebe, če je tako označeno pri 

partnerju. Izpiše se v eni vrstici. Izpiše se vrednost atributa "Ime" iz 

razreda Kontaktni oddelek ali vrednosti atributov "Naziv osebe", 

"Ime", "Priimek", "Strokovni naslov", "Oddelek" iz razreda Kontaktna 

oseba.  

• Ulica in hišna številka, vpisani pri podatkih o kontaktih ali sedežu 

partnerja. Izpisuje se vrednost atributa "Ulica in št." iz razreda 

Kontaktni oddelek, Kontaktna oseba ali Partner. Pri imetnikih 

poštnih predalov se namesto ulice in hišne številke programsko izpiše 

okrajšava  p. p., nato pa vrednost, ki je vpisana pri atributu "PP" v 

razredu Kontaktni oddelek ali Kontaktna oseba pri partnerju. 

Podatek o ulici in hišni številki ali poštnem predalu se izpiše v eni 

vrstici. 

• Poštna številka in kraj, vpisana pri podatkih o kontaktih ali sedežu 

partnerja. Izpišeta se v eni vrstici. Izpišeta se vrednosti atributov 

"Poštna št." in "Kraj" iz razreda Kontaktni oddelek, Kontaktna oseba 

ali Partner. Če je prejemnik v tujini, se pred poštno številko izpišeta še 

dvomestna kratica države za mednarodno naslavljanje pošiljk in znak 

"-". Mednarodna kratica ISO se izpiše namesto trimestne šifre države, 

ki je vpisana pri podatkih o kontaktih ali sedežu partnerja. 

• Ime države iz šifranta mednarodnih kratic držav ISO, če je prejemnik v 

tujini. Izpiše se v novi vrstici. 

Pri izpisih naročil, preklicev naročil in reklamacij se pod delom izpisa, ki je 

viden v okencu za prejemnika, izpiše še številka telefaksa, vpisana pri podatkih 

o kontaktih ali sedežu partnerja. 

Pri dobavnicah in računih, pri katerih je treba zadostiti posebnim pravilom in 

navesti vse zahtevane podatke (npr. o prejemniku gradiva, prejemniku računa, 

davčnem zavezancu), se poleg splošnih podatkov o partnerju in njegovih 

podatkov o kontaktih izpišejo tudi podatki o njegovem nadrejenem partnerju.  

Pri članu se na izbranem izpisu kot naslov prejemnika izpiše tisti naslov, pri 

katerem je določena tudi uporaba za izbrani zapis. 
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Primer:  

Na nalepki z naslovom člana se izpiše tisti poštni naslov, pri katerem je pri 

"Uporaba" določena vrednost nalepka z naslovom. Na potrdilu o vračilu 

gradiva, ki ga lahko natisnemo za člana, ko vrne medknjižnično izposojeno 

gradivo, se izpiše tisti poštni naslov, pri katerem je pri "Uporaba" določena 

vrednost vračilo gradiva (MI).  

 

Če pri nobenem naslovu ni določena uporaba za izbran izpis, se na izpisu 

upošteva naslednji vrstni red podatkov: stalni naslov, začasni naslov, naslov v 

službi, naslov skrbnika/poroka, naslov skrbnika/poroka in stalni naslov, začasni 

naslov skrbnika/poroka, naslov v tujini.  

Na izpisih, ki so prilagojeni za pošiljanje po e-pošti, se v sporočilu za partnerja 

izpiše del naslova za pošiljanje, v sporočilu za člana pa številka njegove 

članske izkaznice.  
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A.3 STRUKTURA NASLOVOV NA IZPISIH 

Sledi nekaj primerov s prikazom strukture naslova pošiljatelja in prejemnika na 

izpisih, ki so prilagojeni za pošiljanje po pošti ali telefaksu. Ker je struktura 

naslovov na izpisih odvisna tudi od vnesenih podatkov pri domači knjižnici in 

partnerju, so prikazani le pravilni vnosi podatkov za najpogosteje uporabljene 

primere.  

Legenda: 

 Dk – domača knjižnica 

 P – partner  

 NP1 – prvi nadrejeni partner (nadrejen domači knjižnici Dk ali 

partnerju P) 

 NP2 – drugi nadrejeni partner (nadrejen partnerju NP1) 

A.3.1 Struktura naslova pošiljatelja 

1. Domača knjižnica ima identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko 

in nima nadrejenega partnerja. Primer: Univerzitetna knjižnica Maribor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika A.3-1:  Struktura naslova pošiljatelja na naročilu – domača knjižnica 

brez nadrejenega partnerja 

 

2. Domača knjižnica se vpiše brez identifikacijske številke za DDV ali davčne 

številke. Ima nadrejenega partnerja z identifikacijsko številko za DDV ali 

davčno številko. Primer: Osrednja humanistična knjižnica Filozofske 

fakultete Univerze v Ljubljani. 

naslov za 

pošiljanje                 

Dk 

sedež                

Dk 

Prejemnik gradiva: 

Prejemnik računa (tudi 

davčni zavezanec): 

 

Dk  

z ident. št. za DDV 

ali davčno št. 
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Slika A.3-2:  Struktura naslova pošiljatelja na naročilu – domača knjižnica 

z nadrejenim partnerjem 

 

3. Domača knjižnica se vpiše brez identifikacijske številke za DDV ali davčne 

številke. Ima nadrejenega partnerja, ki se prav tako vpiše brez 

identifikacijske številke za DDV ali davčne številke. Tudi ta partner ima 

nadrejenega partnerja, ki ima vpisano identifikacijsko številko za DDV ali 

davčno številko. Primer: knjižnice nekaterih fakultet Univerze v Mariboru 

(npr. knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika A.3-3:  Struktura naslova pošiljatelja na naročilu – domača knjižnica 

z dvema nadrejenima partnerjema, od katerih prvi nima vpisane 

identifikacijske številke za DDV ali davčne številke 

 
 

naslov za 

pošiljanje                 

Dk 

sedež                

NP1 

Prejemnik gradiva: 

Prejemnik računa (tudi 

davčni zavezanec): 

 

NP1  

Dk 

z ident. št. za DDV 

ali davčno št. 

brez ident. št. za DDV ali 

davčne št. 

Prejemnik gradiva: 

naslov za 

pošiljanje                 

Dk 

sedež                

NP1 

Naslov prejemnika računa: 

 

sedež                

NP2 

Davčni zavezanec: 

 

NP2  

Dk  

NP1  

z ident. št. za DDV 

ali davčno št. 

brez ident. št. za DDV 

ali davčne št. 

brez ident. št. za DDV  

ali davčne št. 
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A.3.2 Struktura naslova prejemnika  

1. Partner ima identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko in nima 

nadrejenega partnerja. Primer: Univerzitetna knjižnica Maribor, Osrednja 

humanistična knjižnica Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika A.3-4:  Struktura naslova prejemnika na dobavnici – partner brez 

nadrejenega partnerja 

 

2. Partner se vpiše brez identifikacijske številke za DDV ali davčne številke. 

Ima nadrejenega partnerja z identifikacijsko številko za DDV ali davčno 

številko. Primer: Knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v 

Mariboru.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika A.3-5:  Struktura naslova prejemnika na dobavnici – partner z 

nadrejenim partnerjem 

 

                                                      
1
 Podatke o knjižnici vpišemo kot podatke o kontaktih pri partnerju – članici Univerze. 

2
 Podatke o knjižnici vpišemo kot podatke o kontaktih pri partnerju – članici Univerze. Članica Univerze, ki ni 

zavezanec za DDV, ima za nadrejenega partnerja Univerzo. 

uradno ime  +                 

pod. o kont. 

P 

sedež                

P 

Prejemnik gradiva: 

Naslov prejemnika računa 

(tudi davčni zavezanec): 

 

P  

z ident. št. za DDV 

ali davčno št. 

uradno ime + 

pod. o kont. 

P 

sedež                

P 

Prejemnik gradiva: 

Prejemnik računa: 

 

sedež                

NP1 

Davčni zavezanec: 

 

P  

NP1  

partner 
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A.4 PRIMERI NASLAVLJANJA NA IZPISIH 

1. Naslov na naročilu, če pošiljatelj (domača knjižnica) nima nadrejenega 
partnerja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika A.4-1:  Naslov pošiljatelja na naročilu – domača knjižnica brez 
nadrejenega partnerja 

 

splošni 
podatki

podatki o 
kontaktu 

splošni 
podatki

domača 
knjižnica – 
brez 
nadrejenega 
partnerja 

splošni 
podatki

podatki o 
kontaktu 

naslov prejemnika naslov pošiljatelja 
naslov za pošiljanje

Dobavitelj: 
 
Centralna tehniška knjižnica Univerze v 
Ljubljani 
Oddelek za medknjižnično izposojo 
Trg republike 3 
 
1000    Ljubljana 
 
 
faks: +386 1 425 66 67 

sedež

Prejemnik gradiva: 
 
Univerza v Mariboru 
Univerzitetna knjižnica Maribor 
Služba za medknjižnično izposojo 
Gospejna ulica 10 
2000 Maribor 
tel: +386 2 25 07 421/25 07 420 
faks: +386 2 25 27 558 
e-pošta: illukm@uni-mb.si 
 
Prejemnik računa: 
 
Univerza v Mariboru 
Univerzitetna knjižnica Maribor 
Gospejna ulica 10 
2000 Maribor 
ident. št. za DDV: SI11537213 

partner 
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2. Naslov na naročilu, če ima pošiljatelj (domača knjižnica) dva nadrejena 
partnerja, od katerih prvi nima vpisane identifikacijske številke za DDV ali 
davčne številke. Tudi domača knjižnica nima vpisane identifikacijske 
številke za DDV ali davčne številke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Slika A.4-2:  Naslov pošiljatelja na naročilu – domača knjižnica z dvema 
nadrejenima partnerjema 

 
 

3. Naslov na dobavnici, če prejemnik (partner) nima nadrejenega partnerja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika A.4-3:  Naslov prejemnika na dobavnici – partner brez nadrejenega 
partnerja 

 

splošni 
podatki

podatki o 
kontaktu 

splošni 
podatki

splošni 
podatki

podatki o 
kontaktu 

naslov prejemnika naslov pošiljatelja 
naslov za pošiljanje

Dobavitelj: 
 
Univerza v Mariboru 
Univerzitetna knjižnica Maribor 
Služba za medknjižnično izposojo 
Gospejna ulica 10 
2000 Maribor 
tel: +386 2 25 07 421/25 07 420 
faks: +386 2 25 27 558 
e-pošta: illukm@uni-mb.si 
 
Sedež dobavitelja: 
 
Univerza v Mariboru 
Univerzitetna knjižnica Maribor 
Gospejna ulica 10 
2000 Maribor 
ident. št. za DDV: SI11537213 

partner 
– z 
ident. 
št. za 
DDV 

domača 
knjižnica 

splošni 
podatki

Prejemnik gradiva: 
 
Centralna tehniška knjižnica Univerze v 
Ljubljani 
Oddelek za medknjižnično izposojo 
Trg republike 3 
 
1000    Ljubljana 
 
 
Naslov prejemnika računa: 
 
Centralna tehniška knjižnica Univerze v 
Ljubljani 
Trg republike 3 
1000 Ljubljana 
ident. št. za DDV: SI23576430 

podatki o 
kontaktu partner 

splošni 
podatki

podatki o 
kontaktu 

naslov prejemnika naslov pošiljatelja 
naslov za pošiljanje

Dobavitelj: 
 
Centralna tehniška knjižnica Univerze v 
Ljubljani 
Oddelek za medknjižnično izposojo 
Trg republike 3 
 
1000    Ljubljana 
 
 
faks: +386 1 425 66 67 

splošni 
podatki

splošni 
podatki

nadrejeni 
partner – z 
ident. št.  
za DDV

nadrejeni 
partner – brez 
ident. št. za 
DDV 

Prejemnik gradiva: 
 
Univerza v Mariboru 
Knjižnica ekonomsko-poslovne fakultete 
Medknjižnična izposoja 
Razlagova 20 
2000 Maribor 
tel: +386 2 22 90 329 
faks: +386 2 22 90 319 
e-pošta: ill.epf@uni-mb.si 
 
Naslov prejemnika računa: 
Univerza v Mariboru 
Ekonomsko-poslovna fakulteta 
Razlagova 14 
2000 Maribor 
 
Davčni zavezanec: 
Univerza v Mariboru 
Slomškov trg 015 
2000 Maribor 
ident. št. za DDV: SI71674705 

splošni 
podatki 

domača  
knjižnica 
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4. Naslov na dobavnici, če prejemnik (partner) nima vpisane identifikacijske 
številke za DDV ali davčne številke in ima nadrejenega partnerja z 
identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika A.4-4:  Naslov prejemnika na dobavnici – partner z nadrejenim 
partnerjem 

splošni 
podatki

podatki o 
kontaktu 

splošni 
podatki

splošni 
podatki

podatki o 
kontaktu 

naslov prejemnika naslov pošiljatelja 
naslov za pošiljanje

Prejemnik gradiva: Dobavitelj: 
  

Univerza v Mariboru 
Univerzitetna knjižnica Maribor 
Služba za medknjižnično izposojo 
Gospejna ulica 10 
2000 Maribor 
tel: +386 2 25 07 421/25 07 420 
faks: +386 2 25 27 558 
e-pošta: illukm@uni-mb.si 
 
Sedež dobavitelja: 
 
Univerza v Mariboru 
Univerzitetna knjižnica Maribor 
Gospejna ulica 10 
2000 Maribor 
ident. št. za DDV: SI11537213 

partner – 
brez 
ident. št. 
za DDV 

domača 
knjižnica 

Univerza v Mariboru 
Ekonomsko-poslovna fakulteta
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B VNOS PODATKOV O VISOKOŠOLSKIH 

KNJIŽNICAH 

Splošna priporočila za vnos podatkov o nekaterih visokošolskih knjižnicah, ki 

so opisana v tem dodatku, so namenjena le uporabnikom sistema COBISS.SI.  

V skladu z zahtevo Davčne uprave RS – Davčnega urada v Mariboru, ki temelji 

na davčni in sodni registraciji Univerze v Mariboru in njenih članic ter se 

nanaša na naslavljanje računov, je treba na dokumentih, ki jih pošiljajo 

knjižnice članic Univerze v Mariboru svojim partnerjem, in na dokumentih, ki 

jih druge knjižnice pošiljajo njim, upoštevati posebna pravila naslavljanja in 

izpisovanja podatkov o naslovu prejemnika in pošiljatelja.  

V nadaljevanju sledijo priporočila za vnos podatkov o knjižnicah fakultet 

Univerze v Mariboru, na katere se sprememba nanaša. 

Navedena so tudi priporočila za vnos podatkov o knjižnicah fakultet Univerze 

v Ljubljani ter priporočila za vnos podatkov o Univerzitetni knjižnici Univerze 

na Primorskem. 
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B.1 VNOS PODATKOV O DOMAČI KNJIŽNICI 

B.1.1 Knjižnice fakultet Univerze v Mariboru 

B.1.1.1 Knjižnica tehniških fakultet  

Knjižnica tehniških fakultet je visokošolska knjižnica štirih fakultet Univerze v 

Mariboru: Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakultete 

za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakultete za kemijo in 

kemijsko tehnologijo in Fakultete za strojništvo. 

Za domačo knjižnico vpišemo pri "Oznaka" akronim knjižnice v sistemu 

COBISS.SI, pri "Ime" ime univerze in pri "Dodatno ime" ime knjižnice. 

Vnesemo naslov knjižnice, številko telefona in faksa, e-naslov, naslov domače 

strani itd. Vpišemo tudi številčno oznako – siglo knjižnice, ne vpišemo pa 

identifikacijske številke za DDV. Določimo še nadrejenega partnerja – 

Univerzo v Mariboru in vnesemo podatke o kontaktih, ki se upoštevajo v 

izpisih pri nabavi gradiva in v medknjižnični izposoji.  

Knjižnica tehniških fakultet naj vpiše med svoje partnerje še:  

1. Univerzo v Mariboru  

Vpišemo naslov in identifikacijsko številko za DDV, ni pa treba določati 

vlog in vpisovati podatkov o kontaktih.  

Ta partner je nadrejen domači knjižnici in fakultetam, za katere knjižnica 

opravlja storitve. 

2. fakultete, za katere opravlja storitve 

Predpisane oznake partnerjev so: FS (Fakulteta za strojništvo),  

FG (Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo), FERI 

(Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko), FKKT 

(Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo). Za posamezno fakulteto 

vpišemo pri "Oznaka" predpisano oznako, pri "Ime" ime univerze in pri 

"Dodatno ime" ime fakultete. Vpišemo še naslov fakultete, ne vpišemo pa 

identifikacijske številke za DDV. Fakultetam določimo nadrejenega 

partnerja – Univerzo v Mariboru, ni pa treba določati vlog in vpisovati 

podatkov o kontaktih. 

 

V tabeli B.1-1 je prikazano, kako je treba pri ključnih atributih vpisati podatke 

o Knjižnici tehniških fakultet in partnerjih, s katerimi je knjižnica povezana, da 

se bo naslov pošiljatelja v dokumentih pravilno izpisoval.   
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Tabela B.1-1: Domača knjižnica – Knjižnica tehniških fakultet in partnerji, s katerimi je povezana  

 Atribut Vrednost atributa Opomba 

P
o

d
a

tk
i 

 o
 K

T
F

M
B

 

Oznaka KTFMB enaka akronimu knjižnice v sistemu COBISS.SI 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Dodatno ime Knjižnica tehniških fakultet 

Maribor 

ime knjižnice 

Sigla 50312  

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Kontakti (ime) npr: 

 Medknjižnična izposoja 

 Oddelek za nabavo gradiva 

 <ime in priimek> 

istočasno je lahko določen samo en kontakt za 

nabavo monografskih publikacij, en za nabavo 

serijskih publikacij in en za medknjižnično 

izposojo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
  

Oznaka npr. UM oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… SI71674705  

Nadrejeni partner / se ne določi 

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
 F

S
 

Oznaka FS predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze; vpišemo lahko tudi krajše ime 

fakultete (UM FS) – v tem primeru pustimo 

vnosno polje pri "Dodatno ime" prazno 

Dodatno ime Fakulteta za strojništvo ime fakultete 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
 F

G
P

A
 

Oznaka FG predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze; vpišemo lahko tudi krajše ime 

fakultete (UM FGPA) – v tem primeru pustimo 

vnosno polje pri "Dodatno ime" prazno 

Dodatno ime Fakulteta za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in arhitekturo 

ime fakultete 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
 F

E
R

I 

Oznaka FERI predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze; vpišemo lahko tudi krajše ime 

fakultete (UM FERI) – v tem primeru pustimo 

vnosno polje pri "Dodatno ime" prazno 

Dodatno ime Fakulteta za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko 

ime fakultete 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 
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 Atribut Vrednost atributa Opomba 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
 F

K
K

T
 

Oznaka FKKT predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze; vpišemo lahko tudi krajše ime 

fakultete (UM FKKT) – v tem primeru pustimo 

vnosno polje pri "Dodatno ime" prazno 

Dodatno ime Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo 

ime fakultete 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

 

 

Opozorilo: 

Ko Knjižnica tehniških fakultet opravlja storitve za izbrano fakulteto, mora pri 

pripravi naročil za svoje dobavitelje zmeraj vpisati opombo z oznako fakultete 

v predpisani strukturi (_za <Oznaka_partnerja>): _za FS, _za FERI, _za FG 

ali _za FKKT, če želi, da se na dokumentih v segmentu 

COBISS3/Medknjižnična izposoja izpiše naslov fakultete v naslovu prejemnika 

računa. 

Ko Knjižnica tehniških fakultet opravlja storitve za izbrano fakulteto, mora pri 

naročilih zmeraj določiti sklad, pri katerem je ta fakulteta vpisana kot financer, 

če želi, da se na dokumentih v segmentih COBISS3/Nabava in 

COBISS3/Serijske publikacije izpiše naslov te fakultete v naslovu prejemnika 

računa. 

B.1.1.2 Miklošičeva knjižnica – FPNM 

Miklošičeva knjižnica – FPNM je enota Filozofske fakultete Univerze v 

Mariboru in opravlja storitve za tri fakultete Univerze v Mariboru: za 

Filozofsko fakulteto, Pedagoško fakulteto in Fakulteto za naravoslovje in 

matematiko.  

Za domačo knjižnico vpišemo pri "Oznaka" akronim knjižnice v sistemu 

COBISS.SI, pri "Ime" ime univerze in fakultete, katere del je knjižnica, pri 

"Dodatno ime" pa ime knjižnice. Vnesemo naslov knjižnice, številko telefona 

in faksa, e-naslov, naslov domače strani itd. Vpišemo tudi številčno oznako – 

siglo knjižnice, ne vpišemo pa identifikacijske številke za DDV. Določimo še 

nadrejenega partnerja – Univerzo v Mariboru in vnesemo podatke o kontaktih, 

ki se upoštevajo v izpisih pri nabavi gradiva in v medknjižnični izposoji. 

Miklošičeva knjižnica – FPNM naj vpiše med svoje partnerje še: 

1. Univerzo v Mariboru  

Vpišemo naslov in identifikacijsko številko za DDV, ni pa treba določati 

vlog in vpisovati podatkov o kontaktih.  
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Ta partner je nadrejen domači knjižnici in fakultetam, za katere knjižnica 

opravlja storitve. 

2. fakultete, za katere opravlja storitve 

Predpisane oznake partnerjev so: UMFF (Filozofska fakulteta), UMPEF 

(Pedagoška fakulteta), UMFNM (Fakulteta za naravoslovje in 

matematiko). Za posamezno fakulteto vpišemo pri "Oznaka" predpisano 

oznako, pri "Ime" ime univerze in pri "Dodatno ime" ime fakultete. 

Vpišemo še naslov fakultete, ne vpišemo pa identifikacijske številke za 

DDV. Fakultetam določimo nadrejenega partnerja – Univerzo v Mariboru, 

ni pa treba določati vlog in vpisovati podatkov o kontaktih. 

 

V tabeli B.1-2 je prikazano, kako je treba pri ključnih atributih vpisati podatke 

o Miklošičevi knjižnici – FPNM in partnerjih, s katerimi je knjižnica povezana, 

da se bo naslov pošiljatelja v dokumentih pravilno izpisoval.   

 

Tabela B.1-2: Domača knjižnica – Miklošičeva knjižnica – FPNM in partnerji, s katerimi je 

povezana  

 Atribut Vrednost atributa Opomba 

P
o

d
a

tk
i 

o
 M

ik
lo

ši
če

v
i 

k
n

ji
žn

ic
i 

–
 F

P
N

M
  

Oznaka PEFMB enaka akronimu knjižnice v sistemu COBISS.SI 

Ime Univerza v Mariboru, Filozofska 

fakulteta 

ime univerze in ime fakultete, katere del je knjižnica 

Dodatno ime Miklošičeva knjižnica – FPNM ime knjižnice 

Sigla 50317  

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Kontakti (ime) npr: 

 Medknjižnična izposoja 

 Oddelek za nabavo gradiva 

 <ime in priimek> 

istočasno je lahko določen samo en kontakt za 

nabavo monografskih publikacij, en za nabavo 

serijskih publikacij in en za medknjižnično izposojo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
  

Oznaka npr. UM oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… SI71674705  

Nadrejeni partner / se ne določi 

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
 F

F
 

Oznaka UMFF predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Dodatno ime Filozofska fakulteta ime fakultete 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 
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 Atribut Vrednost atributa Opomba 
P

o
d

a
tk

i 
o

 U
M

 P
E

F
  Oznaka UMPEF predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Dodatno ime Pedagoška fakulteta ime fakultete 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
 F

N
M

 

Oznaka UPFNM predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Dodatno ime Fakulteta za naravoslovje in 

matematiko 

ime fakultete 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

 

 

Opozorilo: 

Ko Miklošičeva knjižnica – FPNM opravlja storitve za izbrano fakulteto, mora 

pri pripravi naročil za svoje dobavitelje zmeraj vpisati opombo z oznako 

fakultete v predpisani strukturi (_za <Oznaka_partnerja>): _za UMPEF, _za 

UMFNM ali _za UMFF, če želi, da se na dokumentih v segmentu 

COBISS3/Medknjižnična izposoja izpiše naslov fakultete v naslovu prejemnika 

računa. 

Ko Miklošičeva knjižnica – FPNM opravlja storitve za izbrano fakulteto, mora 

pri naročilih zmeraj določiti sklad, pri katerem je ta fakulteta vpisana kot 

financer, če želi, da se na dokumentih v segmentih COBISS3/Nabava in 

COBISS3/Serijske publikacije izpiše naslov te fakultete v naslovu prejemnika 

računa. 

B.1.1.3 Knjižnice preostalih fakultet Univerze v 

Mariboru 

V nadaljevanju so napotki za vnos podatkov o knjižnicah preostalih fakultet 

Univerze v Mariboru: o knjižnici Ekonomsko-poslovne fakultete (EPF), 

knjižnici Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (FKMB), knjižnici 

Fakultete za energetiko (FEKRS), knjižnici Fakultete za logistiko (FLCE), 

knjižnici Fakultete za organizacijske vede (FOV), knjižnici Fakultete za 

varnostne vede (VPVSLJ), knjižnici Fakultete za zdravstvene vede (VZSMB), 

knjižnici Medicinske fakultete (MFMB), knjižnici Pravne fakultete (PRFMB). 

Za domačo knjižnico vpišemo pri "Oznaka" akronim knjižnice v sistemu 

COBISS.SI, pri "Ime" ime univerze, pri "Dodatno ime" pa ime knjižnice. 

Vnesemo naslov knjižnice, številko telefona in faksa, e-naslov, naslov domače 

strani itd. Vpišemo tudi številčno oznako – siglo knjižnice, ne vpišemo pa 

identifikacijske številke za DDV. Določimo še nadrejenega partnerja – 
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fakulteto, katere del je knjižnica, in vnesemo podatke o kontaktih, ki se 

upoštevajo v izpisih pri nabavi gradiva in v medknjižnični izposoji. 

Fakultetna knjižnica naj vpiše med svoje partnerje še: 

1. fakulteto, katere del je 

Pri "Ime" vpišemo ime univerze, pri "Dodatno ime" pa ime fakultete. 

Vpišemo še naslov fakultete, ne vpišemo pa identifikacijske številke za 

DDV. Fakulteti določimo nadrejenega partnerja – Univerzo v Mariboru, ni 

pa treba določati vlog in vpisovati podatkov o kontaktih. 

Ta partner je nadrejen domači knjižnici. 

2. Univerzo v Mariboru  

Vpišemo naslov in identifikacijsko številko za DDV, ni pa treba določati 

vlog in vpisovati podatkov o kontaktih.  

Ta partner je nadrejen fakulteti, katere del je knjižnica. 

 

V tabeli B.1-3 je na primeru knjižnice Ekonomsko-poslovne fakultete 

prikazano, kako je treba pri ključnih atributih vpisati podatke o posamezni 

knjižnici preostalih fakultet Univerze v Mariboru in partnerjih, s katerima je 

knjižnica povezana, da se bo naslov pošiljatelja v dokumentih pravilno izpisal.   

 

Tabela B.1-3: Domača knjižnica – knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete in partnerja, s 

katerima je povezana  

 Atribut Vrednost atributa Opomba 

P
o

d
a

tk
i 

o
 k

n
ji

žn
ic

i 
E

P
F

 

Oznaka EPF enaka akronimu knjižnice v sistemu COBISS.SI 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze  

Dodatno ime Knjižnica Ekonomsko-poslovne 

fakultete 

ime knjižnice 

Sigla 50311  

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Ekonomsko-poslovna fakulteta  

Kontakti (ime) npr: 

 Medknjižnična izposoja 

 Oddelek za nabavo gradiva 

 <ime in priimek> 

istočasno je lahko določen samo en kontakt za 

nabavo monografskih publikacij, en za nabavo 

serijskih publikacij in en za medknjižnično izposojo  

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
 E

P
F

 Oznaka npr. UMEPF oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Dodatno ime Ekonomsko-poslovna fakulteta ime fakultete, katere del je knjižnica 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
  

Oznaka npr. UM oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… SI71674705  

Nadrejeni partner / se ne določi 

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 
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B.1.2 Knjižnice fakultet Univerze v Ljubljani  

B.1.2.1 Osrednja humanistična knjižnica Filozofske 

fakultete 

Osrednja humanistična knjižnica opravlja storitve za Filozofsko fakulteto 

Univerze v Ljubljani. 

Za domačo knjižnico vpišemo pri "Oznaka" akronim knjižnice v sistemu 

COBISS.SI, pri "Ime" ime univerze in fakultete, katere del je knjižnica, pri 

"Dodatno ime" pa ime knjižnice. Vnesemo naslov knjižnice, številko telefona 

in faksa, e-naslov, naslov domače strani itd. Vpišemo tudi številčno oznako – 

siglo knjižnice, ne vpišemo pa identifikacijske številke za DDV. Določimo še 

nadrejenega partnerja – Filozofsko fakulteto in vnesemo podatke o kontaktih, 

ki se upoštevajo v izpisih pri nabavi gradiva in v medknjižnični izposoji.    

Osrednja humanistična knjižnica naj vpiše med svoje partnerje še Filozofsko 

fakulteto. Pri "Ime" vpišemo ime univerze in pri "Dodatno ime" ime fakultete. 

Vpišemo še naslov fakultete in identifikacijsko številko za DDV, ni pa treba 

določati vlog in vpisovati podatkov o kontaktih. Ta partner je nadrejen domači 

knjižnici. 

V tabeli B.1-4 je prikazano, kako je treba pri ključnih atributih vpisati podatke 

o Osrednji humanistični knjižnici in o fakulteti, katere del je knjižnica, da se bo 

naslov pošiljatelja v dokumentih pravilno izpisoval.   

 

Tabela B.1-4: Domača knjižnica – Osrednja humanistična knjižnica in partner, s katerim je 

povezana  

 Atribut Vrednost atributa Opomba 

P
o

d
a

tk
i 

 o
 O

sr
e
d

n
ji

 

h
u

m
a

n
is

ti
čn

i 
 k

n
ji

ž
n

ic
i 

Oznaka FFLJ enaka akronimu knjižnice v sistemu COBISS.SI 

Ime Univerza v Ljubljani, Filozofska 

fakulteta 

ime univerze in fakultete, katere del je knjižnica 

Dodatno ime Osrednja humanistična knjižnica ime knjižnice 

Sigla 50009  

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Filozofska fakulteta  

Kontakti (ime) npr: 

 Medknjižnična izposoja 

 Oddelek za nabavo gradiva 

 <ime in priimek> 

istočasno je lahko določen samo en kontakt za 

nabavo monografskih publikacij, en za nabavo 

serijskih publikacij in en za medknjižnično izposojo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

L
 F

F
 

Oznaka npr. ULFF oznaka partnerja 

Ime Univerza v Ljubljani ime univerze 

Dodatno ime Filozofska fakulteta ime fakultete 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… SI55382657  

Nadrejeni partner / se ne določi 

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 
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Na enak način vpišemo podatke tudi o knjižnicah preostalih fakultet Univerze v 

Ljubljani, ki opravljajo storitve za posamezno fakulteto, npr.: o knjižnici 

Pravne fakultete  (PRFLJ), knjižnici Fakultete za arhitekturo (FALJ), knjižnici 

Ekonomske fakultete – tj. Centralni ekonomski knjižnici (CEKLJ), knjižnici 

Medicinske fakultete – tj. Centralni medicinski knjižnici (CMK) itd.   

B.1.3 Univerzitetna knjižnica Univerze na 

Primorskem  

V nadaljevanju so napotki za vnos podatkov o Univerzitetni knjižnici Univerze 

na Primorskem, ki opravlja storitve za članice Univerze na Primorskem in 

deluje na več lokacijah. 

Za domačo knjižnico vpišemo pri "Oznaka" akronim knjižnice v sistemu 

COBISS.SI, pri "Ime" ime univerze v slovenskem in italijanskem jeziku, pri 

"Dodatno ime" pa ime knjižnice. Vnesemo še naslov knjižnice, številko 

telefona in faksa, e-naslov, naslov domače strani itd. Vpišemo tudi številčno 

oznako – siglo knjižnice, ne vpišemo pa identifikacijske številke za DDV. 

Določimo še nadrejenega partnerja – Univerzo na Primorskem in vnesemo 

podatke o kontaktih, ki se upoštevajo v izpisih pri nabavi gradiva in v 

medknjižnični izposoji, ter podatke o oddelkih za izposojo. Če je oddelek 

Univerzitetne knjižnice hkrati tudi organizacijska enota določene fakultete ali 

Znanstveno-raziskovalnega središča UP, mu določimo nadrejenega partnerja 

(fakulteto ali Znanstveno-raziskovalno središče). Oddelek lahko ima več 

nadrejenih partnerjev, prav tako pa je določen partner lahko nadrejen več 

oddelkom. 

Univerzitetna knjižnica naj vpiše med svoje partnerje še: 

1. Univerzo na Primorskem 

Pri "Ime" vpišemo ime v slovenskem jeziku, pri "Dodatno ime" pa ime v 

italijanskem jeziku. Vpišemo še naslov ter identifikacijsko številko za 

DDV, ni pa treba določati vlog in vpisovati podatkov o kontaktih.  

Ta partner je nadrejen domači knjižnici, Znanstveno-raziskovalnemu 

središču in fakultetam, za katere Univerzitetna knjižnica opravlja storitve. 

2. Znanstveno-raziskovalno središče in fakultete, za katere Univerzitetna 

knjižnica opravlja storitve (v teh ustanovah so tudi lokacije oddelkov 

Univerzitetne knjižnice) 

Predpisane oznake partnerjev so: UPZRS (Znanstveno-raziskovalno 

središče), UPFM (Fakulteta za management), UPPEF (Pedagoška 

fakulteta), UPFHŠ (Fakulteta za humanistične študije), UPFVZ (Fakulteta 

za vede o zdravju), UPFAMNIT (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 

informacijske tehnologije), UPFTŠ (Fakulteta za turistične študije). Za 

posameznega partnerja vpišemo pri "Oznaka" predpisano oznako, pri "Ime" 

ime univerze in pri "Dodatno ime" ime fakultete ali Znanstveno-

raziskovalnega središča. Vpišemo še naslov, ne vpišemo pa identifikacijske 

številke za DDV. Fakultetam in Znanstveno-raziskovalnemu središču 
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določimo nadrejenega partnerja – Univerzo na Primorskem, ni pa treba 

določati vlog in vpisovati podatkov o kontaktih. 

 

V tabeli B.1-5 je prikazano, kako je treba pri ključnih atributih vpisati podatke 

o Univerzitetni knjižnici Univerze na Primorskem in partnerjih, s katerimi je 

knjižnica povezana, da se bo naslov pošiljatelja v dokumentih pravilno 

izpisoval.   

 

Tabela B.1-5: Domača knjižnica – Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem in partnerji, s 

katerimi je povezana 

 Atribut Vrednost atributa Opomba 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

n
iv

er
zi

te
tn

i 
k

n
ji

žn
ic

i 
U

P
 

Oznaka UPUK enaka akronimu knjižnice v sistemu COBISS.SI 

Ime Univerza na Primorskem 

Universita' del Litorale 

ime univerze v slovenskem in italijanskem jeziku 

Dodatno ime Univerzitetna knjižnica ime knjižnice 

Sigla 51009  

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza na Primorskem Unive…   

Kontakti (ime) npr: 

 Medknjižnična izposoja 

 Oddelek za nabavo gradiva 

 <ime in priimek> 

istočasno je lahko določen samo en kontakt za 

nabavo monografskih publikacij, en za nabavo 

serijskih publikacij in en za medknjižnično 

izposojo 

Oddelki za izposojo 

(ime)
1
 

Knjižnica ZRS oddelku določimo ZRS za nadrejenega partnerja  

 Inšt. za ded. Sredoz. ZRS oddelku določimo ZRS za nadrejenega partnerja  

 Knjižnica FM in PEF oddelku določimo FM in PEF za nadrejena 

partnerja  

 Knjižnica FHŠ oddelku določimo FHŠ za nadrejenega partnerja  

 Knjižnica FVZ oddelku določimo FVZ za nadrejenega partnerja  

 Knjižnica TEMENA oddelku določimo FAMNIT za nadrejenega 

partnerja  

 Knjižnica FTŠ oddelku določimo FTŠ za nadrejenega partnerja  

 Univerzitetna knjižnica oddelku ne določimo nadrejenega partnerja 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

P
 

Oznaka npr. UP  

Ime Univerza na Primorskem  ime univerze v slovenskem jeziku 

Dodatno ime Universita' del Litorale ime univerze v italijanskem jeziku 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… SI71633065  

Nadrejeni partner / se ne določi 

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                      
1
 Imena oddelkov so vzeta iz baze podatkov COLIB. 
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 Atribut Vrednost atributa Opomba 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

P
 Z

R
S

 Oznaka UPZRS predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza na Primorskem Unive… ime univerze  

Dodatno ime Znanstveno-raziskovalno središče ime članice Univerze na Primorskem  

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza na Primorskem Unive…  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

P
 F

M
 

Oznaka UPFM predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza na Primorskem Unive… ime univerze  

Dodatno ime Fakulteta za management ime fakultete  

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza na Primorskem Unive…  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

P
 P

E
F

 Oznaka UPPEF predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza na Primorskem Unive… ime univerze  

Dodatno ime Pedagoška fakulteta ime fakultete  

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza na Primorskem Unive…  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

P
 F

H
Š

 Oznaka UPFHŠ predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza na Primorskem Unive… ime univerze  

Dodatno ime Fakulteta za humanistične študije ime fakultete  

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza na Primorskem Unive…  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

P
 F

V
Z

 Oznaka UPFVZ predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza na Primorskem Unive… ime univerze  

Dodatno ime Fakulteta za vede o zdravju ime fakultete  

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza na Primorskem Unive…  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

P
 F

A
M

N
IT

 Oznaka UPFAMNIT predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza na Primorskem Unive… ime univerze  

Dodatno ime Fakulteta za matematiko, 

naravoslovje in informacijske 

tehnologije 

ime fakultete  

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza na Primorskem Unive…  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 
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 Atribut Vrednost atributa Opomba 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

P
 F

T
Š

 

Oznaka UPFTŠ predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza na Primorskem Unive… ime univerze  

Dodatno ime Fakulteta za turistične študije – 

Turistica 

ime fakultete  

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza na Primorskem Unive…  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

 

Opozorilo: 

Kadar želi Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem za svojega 

naročnika po medknjižnični izposoji naročiti gradivo pri dobavitelju, mora že v 

zahtevku za MI določiti oddelek, v katerem je naročnik posredoval zahtevek za 

MI (tj. hkrati tudi oddelek, v katerem bo gradivo kasneje prevzel), če želi, da se 

na dokumentih v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja izpišes naslov 

tega oddelka v naslovu prejemnika gradiva, naslov partnerja, ki je temu 

oddelku nadrejen, pa v naslovu prejemnika računa.  

Če naročnik posreduje zahtevek za MI v knjižnici FM in PEF (tj. oddelek 

Univerzitetne knjižnice z dvema nadrejenima partnerjema), mora knjižnica po 

določitvi oddelka izbrati še partnerja, ki bo na izdanih dokumentih naveden kot 

prejemnik računa (eden od partnerjev z oznako UPFM ali UPPEF). 

Če naročnik posreduje zahtevek za MI v centralnem oddelku Univerzitetne 

knjižnice, knjižnica v zahtevku za MI ne določi oddelka. Prav tako 

Univerzitetna knjižnica ne določi oddelka, ko želi naročniku po medknjižnični 

izposoji dobaviti gradivo iz lokalne baze podatkov (oddelek, ki je lastnik 

gradiva – tj. matični oddelek, se bo ob rezervaciji gradiva določil programsko).  
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B.2 VNOS PODATKOV O PARTNERJIH 

B.2.1 Knjižnice fakultet Univerze v Mariboru 

B.2.1.1 Knjižnica tehniških fakultet  

Knjižnica tehniških fakultet je visokošolska knjižnica štirih fakultet Univerze v 

Mariboru: Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakultete 

za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakultete za kemijo in 

kemijsko tehnologijo in Fakultete za strojništvo.  

Če je Knjižnica tehniških fakultet naš partner v medknjižnični izposoji ali pri 

nabavi gradiva, jo vpišemo med svoje partnerje. Pri "Oznaka" vpišemo 

akronim knjižnice v sistemu COBISS.SI, pri "Ime" ime univerze in pri 

"Dodatno ime" ime knjižnice. Vnesemo še naslov knjižnice, številko telefona 

in faksa, e-naslov in številčno oznako – siglo knjižnice, ne vpišemo pa 

identifikacijske številke za DDV. Knjižnici določimo nadrejenega partnerja – 

Univerzo v Mariboru in vlogo dobavitelja v medknjižnični izposoji. Knjižnica 

ima lahko tudi druge vloge (razen vloge naročnika v medknjižnični izposoji). 

Vnesemo še podatke o kontaktih, ki se upoštevajo v izpisih v medknjižnični 

izposoji in pri nabavi gradiva. 

Med partnerje vpišemo še partnerje, s katerimi je Knjižnica tehniških fakultet 

povezana: 

1. Univerzo v Mariboru  

Vpišemo naslov in identifikacijsko številko za DDV, ni pa treba določati 

vlog in vpisovati podatkov o kontaktih.  

Ta partner je nadrejen Knjižnici tehniških fakultet in fakultetam, za katere 

knjižnica opravlja storitve. 

2. fakultete, za katere Knjižnica tehniških fakultet opravlja storitve 

Predpisane oznake partnerjev so: FS (Fakulteta za strojništvo),  

FG (Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo), FERI 

(Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko), FKKT 

(Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo). Za posamezno fakulteto 

vpišemo pri "Oznaka" predpisano oznako, pri "Ime" ime univerze in pri 

"Dodatno ime" ime fakultete. Vpišemo še naslov fakultete, ne vpišemo pa 

identifikacijske številke za DDV. Fakultetam določimo nadrejenega 

partnerja – Univerzo v Mariboru, in vlogo naročnika v medknjižnični 

izposoji. Fakultete lahko imajo tudi druge vloge (razen vloge dobavitelja v 

medknjižnični izposoji). Vnesemo še podatke o kontaktih, ki se upoštevajo 

v izpisih v medknjižnični izposoji in pri nabavi gradiva – vpišemo podatke 

o Knjižnici tehniških fakultet.  
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V tabeli B.2-1 je prikazano, kako je treba pri ključnih atributih vpisati podatke 

o Knjižnici tehniških fakultet in o partnerjih, s katerimi je knjižnica povezana, 

da se bo naslov prejemnika v dokumentih pravilno izpisoval.   

Tabela B.2-1: Partner – Knjižnica tehniških fakultet in partnerji, s katerimi je povezana  

 Atribut Vrednost atributa Opomba 

P
o

d
a

tk
i 

 o
 K

T
F

M
B

 

Oznaka KTFMB enaka akronimu knjižnice v sistemu COBISS.SI 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Dodatno ime Knjižnica tehniških fakultet 

Maribor 

ime knjižnice 

Sigla 50312  

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge Dobavitelj (MI) partner ima lahko tudi druge vloge, razen vloge 

Naročnik (MI) 

Kontakti (ime) npr. Medknjižnična izposoja partner ima lahko tudi druge kontakte 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
  

Oznaka npr. UM oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… SI71674705  

Nadrejeni partner / se ne določi 

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
 F

S
 

Oznaka FS predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze; vpišemo lahko tudi krajše ime 

fakultete (UM FS) – v tem primeru pustimo 

vnosno polje pri "Dodatno ime" prazno 

Dodatno ime Fakulteta za strojništvo ime fakultete 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge Naročnik (MI) partner ima lahko tudi druge vloge, razen vloge 

Dobavitelj (MI) 

Kontakti (ime) Knjižnica tehniških fakultet 

Maribor 

partner ima lahko tudi druge kontakte 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
 F

G
P

A
 

Oznaka FG predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze; vpišemo lahko tudi krajše ime 

fakultete (UM FGPA) – v tem primeru pustimo 

vnosno polje pri "Dodatno ime" prazno 

Dodatno ime Fakulteta za gradbeništvo, 

prometno inženirstvo in arhitekturo 

ime fakultete 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge Naročnik (MI) partner ima lahko tudi druge vloge, razen vloge 

Dobavitelj (MI) 

Kontakti (ime) Knjižnica tehniških fakultet 

Maribor 

partner ima lahko tudi druge kontakte 
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P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
 F

K
K

T
 

Oznaka FKKT predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze; vpišemo lahko tudi krajše ime 

fakultete (UM FKKT) – v tem primeru pustimo 

vnosno polje pri "Dodatno ime" prazno 

Dodatno ime Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo 

ime fakultete 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge Naročnik (MI) partner ima lahko tudi druge vloge, razen vloge 

Dobavitelj (MI) 

Kontakti (ime) Knjižnica tehniških fakultet 

Maribor 

partner ima lahko tudi druge kontakte 

 

 

Opozorilo: 

Pri obdelavi zahtevkov za MI v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja, ki 

jih iz Knjižnice tehniških fakultet prejmemo po e-pošti, določimo za naročnika 

tisto fakulteto, ki je navedena v opombi na naročilu (če je v opombi na 

naročilu, ki smo ga prejeli iz Knjižnice tehniških fakultet, navedeno npr. _za 

FS, bomo za naročnika določili Fakulteto za strojništvo). 

Pri obdelavi prejetih COBISS3/MI-naročil iz Knjižnice tehniških fakultet se 

podatek  o naročniku določi programsko, če imamo Knjižnico tehniških fakultet 

in fakultete, za katere ta knjižnica opravlja storitve, vpisane med svojimi 

partnerji s predpisanimi oznakami. V nasprotnem primeru podatke o fakulteti, 

ki jo moramo določiti za naročnika, razberemo iz opombe v zahtevku za MI. 

B.2.1.2 Miklošičeva knjižnica – FPNM 

Miklošičeva knjižnica – FPNM je enota Filozofske fakultete Univerze v 

Mariboru in opravlja storitve za tri fakultete Univerze v Mariboru: za 

Filozofsko fakulteto, Pedagoško fakulteto in Fakulteto za naravoslovje in 

matematiko.  

Če je Miklošičeva knjižnica – FPNM naš partner v medknjižnični izposoji ali 

pri nabavi gradiva, jo vpišemo med svoje partnerje. Pri "Oznaka" vpišemo 

 Atribut Vrednost atributa Opomba 
P

o
d

a
tk

i 
o

 U
M

 F
E

R
I 

Oznaka FERI predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze; vpišemo lahko tudi krajše ime 

fakultete (UM FERI) – v tem primeru pustimo 

vnosno polje pri "Dodatno ime" prazno 

Dodatno ime Fakulteta za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko 

ime fakultete 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge Naročnik (MI) partner ima lahko tudi druge vloge, razen vloge 

Dobavitelj (MI) 

Kontakti (ime) Knjižnica tehniških fakultet 

Maribor  

partner ima lahko tudi druge kontakte 
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akronim knjižnice v sistemu COBISS.SI, pri "Ime" ime univerze in fakultete, 

katere del je knjižnica, ter pri "Dodatno ime" ime knjižnice. Vnesemo še naslov 

knjižnice, številko telefona in faksa, e-naslov in številčno oznako – siglo 

knjižnice, ne vpišemo pa identifikacijske številke za DDV. Knjižnici določimo 

nadrejenega partnerja – Univerzo v Mariboru in vlogi dobavitelja in naročnika 

v medknjižnični izposoji. Knjižnica ima lahko tudi druge vloge. Vnesemo še 

podatke o kontaktih, ki se upoštevajo v izpisih v medknjižnični izposoji in pri 

nabavi gradiva. 

Med partnerje vpišemo še partnerje, s katerimi je Miklošičeva knjižnica – 

FPNM povezana: 

1. Univerzo v Mariboru  

Vpišemo naslov in identifikacijsko številko za DDV, ni pa treba določati 

vlog in vpisovati podatkov o kontaktih.  

Ta partner je nadrejen Miklošičevi knjižnici – FPNM in fakultetam, za 

katere knjižnica opravlja storitve. 

2. fakultete, za katere Miklošičeva knjižnica – FPNM opravlja storitve 

Predpisane oznake partnerjev so: UMFF (Filozofska fakulteta), UMPEF 

(Pedagoška fakulteta), UMFNM (Fakulteta za naravoslovje in 

matematiko). Za posamezno fakulteto vpišemo pri "Oznaka" predpisano 

oznako, pri "Ime" ime univerze in pri "Dodatno ime" ime fakultete. 

Vpišemo še naslov fakultete, ne vpišemo pa identifikacijske številke za 

DDV. Fakultetam določimo nadrejenega partnerja – Univerzo v Mariboru, 

ni pa treba določati vlog in vpisovati podatkov o kontaktih. 

 

V tabeli B.2-2 je prikazano, kako je treba pri ključnih atributih vpisati podatke 

o Mikošičevi knjižnici – FPNM in o partnerjih, s katerimi je knjižnica 

povezana, da se bo naslov prejemnika v dokumentih pravilno izpisoval. 

 

Tabela B.2-2: Partner – Miklošičeva knjižnica – FPNM in partnerji, s katerimi je povezana  

 Atribut Vrednost atributa Opomba 

P
o

d
a

tk
i 

o
 M

ik
lo

ši
če

v
i 

k
n

ji
žn

ic
i 

–
 F

P
N

M
  

Oznaka PEFMB enaka akronimu knjižnice v sistemu COBISS.SI 

Ime Univerza v Mariboru, Filozofska 

fakulteta 

ime univerze in fakultete, katere del je knjižnica 

Dodatno ime Miklošičeva knjižnica – FPNM ime knjižnice 

Sigla 50317  

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge 1. Dobavitelj (MI) 

2. Naročnik (MI) 

partner ima lahko tudi druge vloge 

Kontakti (ime) npr. Medknjižnična izposoja partner ima lahko tudi druge kontakte 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
  

Oznaka npr. UM oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… SI71674705  

Nadrejeni partner / se ne določi 

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 
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  Atribut Vrednost atributa Opomba 
P

o
d

a
tk

i 
o

 U
M

 F
F

 

Oznaka UMFF predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Dodatno ime Filozofska fakulteta ime fakultete 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
 P

E
F

  Oznaka UMPEF predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Dodatno ime Pedagoška fakulteta ime fakultete 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
 F

N
M

 

Oznaka UMFNM predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Dodatno ime Fakulteta za naravoslovje in 

matematiko 

ime fakultete 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

 

 

Opozorilo: 

Pri obdelavi zahtevkov za MI v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja, ki 

jih iz Miklošičeve knjižnice – FPNM prejmemo po e-pošti, določimo za 

naročnika knjižnico (partnerja z oznako PEFMB), za plačnika pa tisto 

fakulteto, ki je na prejetem naročilu navedena kot prejemnik računa (eden od 

partnerjev z oznako UMFF, UMPEF ali UMFNM). Oznaka te fakultete je 

navedena tudi v opombi na naročilu. 

Pri obdelavi prejetih COBISS3/MI-naročil iz Miklošičeve knjižnice – FPNM se 

podatka o naročniku in plačniku določita programsko, če imamo Miklošičevo 

knjižnico – FPNM in fakultete, za katere ta knjižnica opravlja storitve, vpisane 

med svojimi partnerji s predpisanimi oznakami. V nasprotnem primeru 

podatke o knjižnici, ki jo moramo določiti za naročnika, in fakulteti – 

prejemnici računa, ki jo moramo določiti za plačnika, razberemo iz opombe v 

zahtevku za MI. 

B.2.1.3 Knjižnice preostalih fakultet Univerze v 

Mariboru 

Če v postopkih medknjižnične izposoje in nabave gradiva sodelujemo s 

knjižnico ene od preostalih fakultet Univerze v Mariboru, npr. s  knjižnico 
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Ekonomsko-poslovne fakultete, jo vpišemo med svoje partnerje. Pri "Oznaka" 

vpišemo akronim knjižnice v sistemu COBISS.SI, pri "Ime" ime univerze, pri 

"Dodatno ime" pa ime fakultete. Vnesemo še naslov fakultete, številko telefona 

in faksa, e-naslov in številčno oznako – siglo knjižnice, ne vpišemo pa 

identifikacijske številke za DDV. Fakulteti, katere del je knjižnica, določimo 

nadrejenega partnerja – Univerzo v Mariboru in različne vloge. Vnesemo še 

podatke o kontaktih, ki se upoštevajo v izpisih v medknjižnični izposoji in pri 

nabavi gradiva – vpišemo podatke o knjižnici. 

Med partnerje vpišemo še Univerzo v Mariboru, ki je nadrejena fakulteti, 

katere del je knjižnica. Vpišemo naslov univerze in identifikacijsko številko za 

DDV, ni pa treba določati vlog in vpisovati podatkov o kontaktih. 

V tabeli B.2-3 je prikazano, kako je treba pri ključnih atributih vpisati podatke 

o knjižnici Ekonomsko-poslovne fakultete in partnerju, s katerim je povezana, 

da se bo naslov prejemnika v dokumentih pravilno izpisoval. Na enak način 

vpišemo podatke tudi o knjižnicah preostalih fakultet Univerze v Mariboru: o 

knjižnici Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (FKMB), knjižnici 

Fakultete za energetiko (FEKRS), knjižnici Fakultete za logistiko (FLCE), 

knjižnici Fakultete za organizacijske vede (FOV), knjižnici Fakultete za 

varnostne vede (VPVSLJ), knjižnici Fakultete za zdravstvene vede (VZSMB), 

knjižnici Medicinske fakultete (MFMB), knjižnici Pravne fakultete (PRFMB). 

 

Tabela B.2-3: Partner – knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete in partner, s katerim je povezana  

 Atribut Vrednost atributa Opomba 

P
o

d
a

tk
i 

o
 k

n
ji

žn
ic

i 
E

P
F

 

Oznaka EPF enaka akronimu knjižnice v sistemu COBISS.SI 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze  

Dodatno ime Ekonomsko-poslovna fakulteta ime fakultete 

Sigla 50311  

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza v Mariboru  

Vloge 1. Dobavitelj (MI) 

2. Naročnik (MI) 

partner ima lahko tudi druge vloge 

Kontakti (ime) npr: 

 Knjižnica EPF, medknjiž. 

izposoja 

 Knjižnica 

 Knjižnica, medknjižnična 

izposoja 

 Knjižnica, nabava 

partner ima lahko tudi druge kontakte 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
  

Oznaka npr. UM oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… SI71674705  

Nadrejeni partner / se ne določi 

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 
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B.2.2 Knjižnice fakultet Univerze v Ljubljani  

B.2.2.1 Osrednja humanistična knjižnica Filozofske 

fakultete 

Če v postopkih medknjižnične izposoje in nabave gradiva sodelujemo z 

Osrednjo humanistično knjižnico, ki opravlja storitve za Filozofsko fakulteto 

Univerze v Ljubljani, jo vpišemo med svoje partnerje. Pri "Oznaka" vpišemo 

akronim knjižnice v sistemu COBISS.SI, pri "Ime" ime univerze in pri 

"Dodatno ime" ime fakultete. Vnesemo še naslov fakultete, številko telefona in 

faksa, e-naslov, številčno oznako – siglo knjižnice in identifikacijsko številko 

za DDV. Fakulteti, katere del je knjižnica, določimo različne vloge in vnesemo 

podatke o kontaktih, ki se upoštevajo v izpisih v medknjižnični izposoji in pri 

nabavi gradiva – vpišemo podatke o knjižnici. 

V tabeli B.2-4 je prikazano, kako je treba pri ključnih atributih vpisati podatke 

o Osrednji humanistični knjižnici, da se bo naslov prejemnika v dokumentih 

pravilno izpisoval.   

 

Tabela B.2-4: Partner – Osrednja humanistična knjižnica  

 Atribut Vrednost atributa Opomba 

P
o

d
a

tk
i 

 o
 O

sr
e
d

n
ji

  

h
u

m
a

n
is

ti
čn

i 
k

n
ji

žn
ic

i 

Oznaka FFLJ enaka akronimu knjižnice v sistemu COBISS.SI 

Ime Univerza v Ljubljani ime univerze  

Dodatno ime Filozofska fakulteta ime fakultete 

Sigla 50009  

Ident. št. za DDV… SI55382657  

Nadrejeni partner / se ne določi 

Vloge 1. Dobavitelj (MI) 

2. Naročnik (MI) 

partner ima lahko tudi druge vloge 

Kontakti (ime) npr: 

 Osrednja humanistična 

knjižnica, medknjiž. izposoja 

 Osrednja humanistična 

knjižnica  

partner ima lahko tudi druge kontakte 

 

Na enak način vpišemo podatke tudi o knjižnicah preostalih fakultet Univerze v 

Ljubljani, ki opravljajo storitve za posamezno fakulteto, npr.: o knjižnici 

Pravne fakultete  (PRFLJ), knjižnici Fakultete za arhitekturo (FALJ), knjižnici 

Ekonomske fakultete – tj. Centralni ekonomski knjižnici (CEKLJ), knjižnici 

medicinske fakultete – tj. Centralni medicinski knjižnici (CMK) itd.  
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B.2.3 Univerzitetna knjižnica Univerze na 

Primorskem  

Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem opravlja storitve za članice 

Univerze na Primorskem in deluje na več lokacijah. Če s to knjižnico 

sodelujemo v postopkih medknjižnične izposoje in nabave gradiva, jo vpišemo 

med svoje partnerje. Pri "Oznaka" vpišemo akronim knjižnice v sistemu 

COBISS.SI, pri "Ime" ime univerze v slovenskem in italijanskem jeziku in pri 

"Dodatno ime" ime knjižnice. Vnesemo še naslov knjižnice, številko telefona 

in faksa, e-naslov in številčno oznako – siglo knjižnice, ne vpišemo pa 

identifikacijske številke za DDV. Knjižnici določimo nadrejenega partnerja – 

Univerzo na Primorskem in vlogi dobavitelja in naročnika v medknjižnični 

izposoji. Knjižnica ima lahko tudi druge vloge. Vnesemo še podatke o 

kontaktih, ki se upoštevajo v izpisih v medknjižnični izposoji in pri nabavi 

gradiva. 

Med partnerje vpišemo še partnerje, s katerimi je Univerzitetna knjižnica 

povezana: 

1. Univerzo na Primorskem  

Pri "Ime" vpišemo ime v slovenskem jeziku, pri "Dodatno ime" pa ime v 

italijanskem jeziku. Vpišemo še naslov in identifikacijsko številko za DDV, 

ni pa treba določati vlog in vpisovati podatkov o kontaktih.  

Ta partner je nadrejen Univerzitetni knjižnici, Znanstveno-raziskovalnemu 

središču in fakultetam, za katere Univerzitetna knjižnica opravlja storitve. 

2. Znanstveno-raziskovalno središče in fakultete, za katere Univerzitetna 

knjižnica opravlja storitve (v teh ustanovah so tudi lokacije oddelkov 

Univerzitetne knjižnice) 

Predpisane oznake partnerjev so: UPZRS (Znanstveno-raziskovalno 

središče), UPFM (Fakulteta za management), UPPEF (Pedagoška 

fakulteta), UPFHŠ (Fakulteta za humanistične študije), UPFVZ (Fakulteta 

za vede o zdravju), UPFAMNIT (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 

informacijske tehnologije), UPFTŠ (Fakulteta za turistične študije). Za 

posameznega partnerja vpišemo pri "Oznaka" predpisano oznako, pri "Ime" 

ime univerze in pri "Dodatno ime" ime Znanstveno-raziskovalnega središča 

ali fakultete. Vpišemo še naslov, ne vpišemo pa identifikacijske številke za 

DDV. Fakultetam in Znanstveno-raziskovalnemu središču določimo 

nadrejenega partnerja – Univerzo na Primorskem in vlogo naročnika v 

medknjižnični izposoji. Fakultete in Znanstveno-raziskovalno središče 

lahko imajo tudi druge vloge (razen vloge dobavitelja v medknjižnični 

izposoji). Vnesemo še podatke o kontaktih, ki se upoštevajo v izpisih v 

medknjižnični izposoji – vpišemo podatke o oddelkih Univerzitetne 

knjižnice: ime (knjižnice in oddelka), naslov in e-naslov oddelka in ne 

naslov Univerzitetne knjižnice. Več partnerjev ima lahko med podatki o 

kontaktih vnesene podatke o istem oddelku (npr. če je oddelek knjižnice 

hkrati tudi organizacijska enota več fakultet), prav tako pa lahko ima 

določen partner vnesenih več kontaktov. 

V tabeli B.2-5 je prikazano, kako je treba pri ključnih atributih vpisati podatke 

o Univerzitetni knjižnici Univerze na Primorskem in partnerjih, s katerimi je 



COBISS COBISS3/Upravljanje aplikacij  

 

© IZUM, junij 2016 B.2-9 

 

knjižnica povezana, da se bo naslov prejemnika v dokumentih pravilno 

izpisoval.   

 

Tabela B.2-5: Partner – Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem in partnerji, s katerimi 

je povezana 

 Atribut Vrednost atributa Opomba 

P
o

d
a

tk
i 

 o
 U

n
iv

er
zi

te
tn

i 
 

k
n

ji
žn

ic
i 

U
P

 

Oznaka UPUK enaka akronimu knjižnice v sistemu COBISS.SI 

Ime Univerza na Primorskem 

Universita' del Litorale 

ime univerze v slovenskem in italijanskem jeziku 

Dodatno ime Univerzitetna knjižnica ime knjižnice 

Sigla 51009  

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza na Primorskem Unive…   

Vloge 1. Dobavitelj (MI) 

2. Naročnik (MI) 

partner ima lahko tudi druge vloge 

Kontakti (ime) npr. Medknjižnična izposoja partner ima lahko tudi druge kontakte 

 P
o

d
a

tk
i 

o
 U

P
 

Oznaka npr. UP  

Ime Univerza na Primorskem  ime univerze v slovenskem jeziku 

Dodatno ime Universita' del Litorale ime univerze v italijanskem jeziku 

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… SI71633065  

Nadrejeni partner / se ne določi 

Vloge / se ne določijo 

Kontakti (ime) / se ne vpišejo 

o
d

a
tk

i 
o

 U
P

 Z
R

S
 

Oznaka UPZRS predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza na Primorskem Unive… ime univerze  

Dodatno ime Znanstveno-raziskovalno središče ime članice Univerze na Primorskem  

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza na Primorskem Unive…  

Vloge Naročnik (MI) partner ima lahko tudi druge vloge, razen vloge 

Dobavitelj (MI) 

Kontakti (ime) 1. Univerzitetna knjižnica, 

Knjižnica ZRS   

2. Univerzitetna knjižnica, Inšt. za 

ded. Sredoz. ZRS 

partner ima dva kontakta za medknjižnično 

izposojo: knjižnico ZRS in Inštitut za dediščino 

Sredozemlja (med podatke vpišemo ime 

Univerzitetne knjižnice in oddelkov ter naslov in  

e-naslov oddelkov Univerzitetne knjižnice, tj. 

knjižnice ZRS in Inštituta za ded. Sredoz., in ne 

naslov Univerzitetne knjižnice) 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

P
 F

M
 

Oznaka UPFM predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza na Primorskem Unive… ime univerze  

Dodatno ime Fakulteta za management ime fakultete  

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza na Primorskem Unive…  

Vloge Naročnik (MI) partner ima lahko tudi druge vloge, razen vloge 

Dobavitelj (MI) 

Kontakti (ime) Univerzitetna knjižnica, Knjižnica 

FM in PEF 

kontakt za medknjižnično izposojo (med podatke 

vpišemo ime Univerzitetne knjižnice in oddelka ter 

naslov in e-naslov oddelka Univerzitetne 

knjižnice, tj. knjižnice FM in PEF, in ne naslov 

Univerzitetne knjižnice) 
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P
o

d
a

tk
i 

o
 U

P
 P

E
F

 

Oznaka UPPEF predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza na Primorskem Unive… ime univerze  

Dodatno ime Pedagoška fakulteta ime fakultete  

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza na Primorskem Unive…  

Vloge Naročnik (MI) partner ima lahko tudi druge vloge, razen vloge 

Dobavitelj (MI) 

Kontakti (ime) Univerzitetna knjižnica, Knjižnica 

FM in PEF 

kontakt za medknjižnično izposojo (vneseni naj 

bodo enaki podatki o kontaktu kot pri partnerju UP 

FM) 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

P
 F

H
Š

 

Oznaka UPFHŠ predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza na Primorskem Unive… ime univerze  

Dodatno ime Fakulteta za humanistične študije ime fakultete  

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza na Primorskem Unive…  

Vloge Naročnik (MI) partner ima lahko tudi druge vloge, razen vloge 

Dobavitelj (MI) 

Kontakti (ime) Univerzitetna knjižnica, Knjižnica 

FHŠ 

kontakt za medknjižnično izposojo (med podatke 

vpišemo ime Univerzitetne knjižnice in oddelka ter 

naslov in e-naslov oddelka Univerzitetne 

knjižnice, tj. knjižnice FHŠ, in ne naslov 

Univerzitetne knjižnice) 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

P
 F

A
M

N
IT

 

Oznaka UPFAMNIT predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza na Primorskem Unive… ime univerze  

Dodatno ime Fakulteta za matematiko, 

naravoslovje in informacijske 

tehnologije 

ime fakultete  

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza na Primorskem Unive…  

Vloge Naročnik (MI) partner ima lahko tudi druge vloge, razen vloge 

Dobavitelj (MI) 

Kontakti (ime) Univerzitetna knjižnica, Knjižnica 

TEMENA 

kontakt za medknjižnično izposojo (med podatke 

vpišemo ime Univerzitetne knjižnice in oddelka ter 

naslov in e-naslov oddelka Univerzitetne 

knjižnice, tj. knjižnice TEMENA, in ne naslov 

Univerzitetne knjižnice) 

 

 

 Atribut Vrednost atributa Opomba 
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Oznaka UPFVZ predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza na Primorskem Unive… ime univerze  

Dodatno ime Fakulteta za vede o zdravju ime fakultete  

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza na Primorskem Unive…  

Vloge Naročnik (MI) partner ima lahko tudi druge vloge, razen vloge 

Dobavitelj (MI) 

Kontakti (ime) Univerzitetna knjižnica, Knjižnica 

FVZ 

kontakt za medknjižnično izposojo ( med podatke 

vpišemo ime Univerzitetne knjižnice in oddelka ter 

naslov in e-naslov oddelka Univerzitetne 

knjižnice, tj. knjižnice FVZ, in ne naslov 

Univerzitetne knjižnice) 
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Oznaka UPFTŠ predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza na Primorskem Unive… ime univerze  

Dodatno ime Fakulteta za turistične študije – 

Turistica  

ime fakultete  

Sigla / se ne vpiše 

Ident. št. za DDV… / se ne vpiše 

Nadrejeni partner Univerza na Primorskem Unive…  

Vloge Naročnik (MI) partner ima lahko tudi druge vloge, razen vloge 

Dobavitelj (MI) 

Kontakti (ime) Univerzitetna knjižnica, Knjižnica 

FTŠ 

kontakt za medknjižnično izposojo (med podatke 

vpišemo ime Univerzitetne knjižnice in oddelka ter 

naslov in e-naslov oddelka Univerzitetne 

knjižnice, tj. knjižnice FTŠ, in ne naslov 

Univerzitetne knjižnice) 

 

 

Opozorilo: 

Pri obdelavi zahtevkov za MI v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja, ki 

jih iz Univerzitetne knjižnice prejmemo po e-pošti, določimo za naročnika tisto 

fakulteto, ki je na prejetem naročilu navedena kot prejemnik računa (eden od 

partnerjev z oznako UPFM, UPPEF, UPFHŠ, UPFVZ, UPFAMNIT ali 

UPFTŠ).  

Če je na prejetem naročilu kot prejemnik računa navedeno Znanstveno-

raziskovalno središče, ki ima več kontaktnih podatkov za medknjižnično 

izposojo, izberemo za naročnika Znanstveno-raziskovalno središče (partner z 

oznako UPZRS) in nato še podatke o tistem oddelku Univerzitetne knjižnice, ki 

je na prejetem naročilu naveden kot prejemnik gradiva (Knjižnica ZRS ali 

Inštitut za dediščino Sredozemlja). 

Če je na prejetem naročilu kot prejemnik računa navedena Univerza na 

Primorskem (in ne posamezna fakulteta), za naročnika določimo Univerzitetno 

knjižnico (partnerja z oznako UPUK). 

Pri obdelavi prejetih COBISS3/MI-naročil iz Univerzitetne knjižnice se 

podatka o naročniku in plačniku določita programsko, če imamo Univerzitetno 

knjižnico, Znanstveno-raziskovalno središče in fakultete, za katere 

Univerzitetna knjižnica opravlja storitve, vpisane med svojimi partnerji s 

predpisanimi oznakami in v skladu z navedenimi priporočili. V nasprotnem 

primeru podatke o naročniku in prejemniku računa razberemo iz opombe v 

zahtevku za MI.  

 

 

 

 

 Atribut Vrednost atributa Opomba 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdal 

 

IZUM 

Institut informacijskih znanosti 

2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija 

 

telefon: +386 (0)2 25 20 331 

faks: +386 (0)2 25 24 334 

e-pošta: podpora@izum.si 

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

Vsebina se dopolnjuje občasno. 

 

pomoč po telefonu 

od  ponedeljka do petka od 7.30 do 20.00 

ob sobotah od 7.30 do 13.00 

 +386 (0)2 25 20 333 
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