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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. 
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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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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. 

2.1.4 Vnos podatkov o oddelku za izposojo 

V knjižnicah z oddelki, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja, 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. 

 

Knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja. 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. 

  

Pogoj 

Postopek 
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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.  

 

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 rezervacije" vpišemo e-naslov, na katerega želimo 

prejemati obvestila o rezervacijah prostih izvodov iz tega oddelka, ki so 

bile izvedene preko COBISS/OPAC-a. Če podatka ne vpišemo, bodo 

obvestila o rezervacijah prostih izvodov iz tega oddelka poslana na  

e-naslov, vpisan pri domači knjižnici med kontaktnimi podatki in 

informacijami za COBISS/OPAC.  

12. 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. 

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

vpisujejo programsko in jih ne moremo spreminjati: 
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 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) 
 

14. Shranimo podatke. 

 

Po vnosu podatkov o novem oddelku moramo najprej osvežiti nastavitve 

(postopek je opisan v priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 5.10).  

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. 
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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).   

 

Knjižnica z oddelki uporablja segment COBISS3/Izposoja. 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 

  

Pogoj 

Postopek 
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knjižnici.  

Podatke o domači knjižnici za ažuriranje baze podatkov COLIB vnašamo v 

urejevalnikih Domača knjižnica/Podatki za COLIB (1) in Domača 

knjižnica/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 

 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") 

 prostorih knjižnice in zaposlenih (vrednosti pri "Uporabna površina v 

m
2
", "Število mest v čitalnici" in "Število zaposlenih") 
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 odprtosti knjižnice za uporabnike in kontaktne podatke o knjižnici in 

njenih oddelkih (vrednosti vnašamo v urejevalniku Kontaktni 

oddelek, ki se odpre po kliku na gumb Nov objekt).  

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.  

Tudi če knjižnica nima oddelkov, je med podatki o oddelkih, s katerimi 

ažuriramo bazo podatkov COLIB (zavihek Podatki za COLIB (2)) vpisan 

oddelek (običajno z imenom knjižnica), 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 oddelke, vzdržujemo kontaktne podatke o knjižnici 

vedno pri tistem oddelku, ki je v seznamu oddelkov na prvem mestu. 

 

Opozorilo: 

Podatkov o oddelku, ki je med podatki o oddelkih, s katerimi ažuriramo bazo 

podatkov COLIB (zavihek Podatki za COLIB (2)) na prvem mestu, ni možno 

zbrisati! 

 

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 (tj. prvi oddelek v seznamu oddelkov). 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   

 

Opozorilo: 

Pri kontaktnih osebah in oddelkih 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. 

 

Našteti podatki 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 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). 

2.1.5.1 Urejanje vrstnega reda oddelkov v zapisu iz 

COLIB-a 

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

 

1. Poiščemo in izberemo objekt Domača knjižnica. 

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

COLIB-a (oddelki). 

Odpre se okno Urejanje vrstnega reda oddelkov v zapisu iz COLIB-a. V 

seznamu so prikazana  imena tistih oddelkov, pri katerih so vneseni vsaj 

kontaktni podatki (e-naslov ter številke telefonov in faksov).   

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 

  

  

Postopek 
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navzdol, vpišemo izbrano število pri "Število mest" in nato kliknemo gumb 

Gor ali Dol. 

3. Okno zapremo s klikom na gumb V redu. 

2.1.5.2 Urejanje vrstnega reda podatkov o odprtosti 

knjižnice v zapisu iz COLIB-a 

Po potrebi lahko v zapisu iz COLIB-a uredimo vrstni red podatkov o odprtosti 

knjižnice.  

 

1. Poiščemo in izberemo objekt Domača knjižnica. 

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

COLIB-a (del. čas). 

Odpre se okno Urejanje vrstnega reda podatkov o odprtosti knjižnice v 

zapisu iz COLIB-a. V seznamu so prikazana  imena tistih oddelkov, pri 

katerih je vnesen vsaj delovni čas (v dnevih in urah).   

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. 

3. Okno zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

Postopek 
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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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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, 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), 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 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 

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
 

Oznaka FG predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Dodatno ime Fakulteta za gradbeništvo 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 

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 

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.  

Ta partner je nadrejen domači knjižnici in fakultetam, za katere knjižnica 

opravlja storitve. 

2. fakultete, za katere opravlja storitve 
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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 

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 
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 Atribut Vrednost atributa Opomba 
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 – 

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 
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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 

izpisoval.   

 

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, 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), 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 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 

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 partner ima lahko tudi druge kontakte 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
 F

G
 

Oznaka FG predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

Dodatno ime Fakulteta za gradbeništvo 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 partner ima lahko tudi druge kontakte 

P
o

d
a

tk
i 

o
 U

M
 F

E
R

I 

Oznaka FERI predpisana oznaka partnerja 

Ime Univerza v Mariboru ime univerze 

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 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 

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 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 

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.  

 Atribut Vrednost atributa Opomba 
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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 

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 
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 Atribut Vrednost atributa Opomba 
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 

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 
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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 
 

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 
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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.  

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.  
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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.2-6 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 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 
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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 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) 

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 

knjižnice, tj. knjižnice FHŠ, in ne naslov 

Univerzitetne knjižnice) 
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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 

knjižnice, tj. knjižnice TEMENA, in ne naslov 

Univerzitetne knjižnice) 

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 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 

knjižnice, tj. knjižnice FTŠ, in ne naslov 

Univerzitetne knjižnice) 

 

 

 Atribut Vrednost atributa Opomba 

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 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 

knjižnice, tj. knjižnice FVZ, in ne naslov 

Univerzitetne knjižnice) 
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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.  
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