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COBIS3/Medknjižnična izposoja, V3.0-05 
Dopolnitve in spremembe 

 
 
V programsko opremo COBISS3/Medknjižnična izposoja, V3.0-05, smo vključili naslednje 
dopolnitve in spremembe: 
 

1. Nov atribut pri razredu Domača knjižnica 
 
V urejevalniku Domača knjižnica/Podrobnosti smo dodali novi atribut "Pogoji naročanja 
(COBISS/OPAC)". Pri tem atributu vpišemo naslov spletne strani, na kateri bomo objavili 
pogoje za naročanje gradiva in cenik storitev medknjižnične izposoje. Stran je članom 
knjižnice dostopna preko COBISS/OPAC-a (ikona "moja knjižnica" in povezava 
Medknjižnična izposoja), če knjižnica članom ponuja storitev medknjižnične izposoje preko 
COBISS/OPAC-a.    
 

2. Spremenjeno ime zahtevka za MI, prispelega iz druge knjižnice (naročilo tipa 
COBISS-naročilo) 

Izraz COBISS-naročilo smo povsod, kjer se pojavlja (v spustnem seznamu pri "Način 
posredov. zahtevka" v urejevalniku Zahtevek za MI in "Tip naročila" v urejevalniku 
Naročilo; v imenu mape, ki se pojavi med povezavami ob izbiri objekta Prispeli zahtevki; v 
imenu in vsebini obvestila, ki ga po e-pošti prejmemo iz druge knjižnice, če nam ta knjižnica 
pošlje COBISS3/MI-naročilo …), nadomestili z izrazom "COBISS3/MI-naročilo". 
 

3. Spremenjeno ime razreda Prispeli zahtevki 

Razred Prispeli zahtevki se odslej imenuje Prispeli zahtevki/obvestila. 
 

4. Nov atribut pri razredu Zahtevek za MI 

Pri razredu Zahtevek za MI smo dodali novi atribut "Način obveščanja", pri katerem 
določimo način, kako bomo obvestili naročnika o dogodkih v zvezi z njegovim zahtevkom za 
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MI. Pri zahtevkih za MI, prispelih preko COBISS/OPAC-a, se privzeto določi ustrezna 
vrednost, ki je ne moremo spremeniti.  

5. Dopolnjen postopek obdelave zahtevkov, prispelih iz drugih knjižnic (prejetih 
COBISS3/MI-naročil) 

 
Odslej je vsak novo prispel zahtevek za MI (prejeto COBISS3/MI-naročilo), ki ga izberemo 
na delovnem področju, obarvan rdeče, dokler pri njem ne določimo dobavitelja.  
 

6. Nova možnost prejemanja in obdelave zahtevkov za MI, prispelih preko 
COBISS/OPAC-a (prejetih COBISS/OPAC-naročil) 

 
Knjižnice, ki uporabljajo programsko opremo COBISS3/Medknjižnična izposoja, lahko odslej 
svojim članom ponudijo storitev medknjižnične izposoje preko COBISS/OPAC-a, ki jim 
omogoča tudi pošiljanje naročil (zahtevkov za MI). 
 
Naročila članov, posredovana preko COBISS/OPAC-a (prejeta COBISS/OPAC-naročila), se 
enako kot COBISS3/MI-naročila samodejno sprejemajo in shranjujejo v razredu Zahtevek za 
MI (status prispelo) in razredu Prispeli zahtevki/obvestila. Hkrati se gradivo s prejetega 
naročila uvrsti v seznam gradiva z vseh odprtih zahtevkov za MI pri naročniku članu. 
 
Na vsako prejeto COBISS/OPAC-naročilo nas vedno opozori obvestilo, ki ga prejmemo po e-
pošti na e-naslov domače knjižnice za medknjižnično izposojo. Pa tudi izbrani zahtevek za MI 
se na delovnem področju obarva rdeče, dokler pri njem ne določimo dobavitelja.  
 
Prejeta COBISS/OPAC-naročila lahko pogledamo tako, da najprej izberemo razred Prispeli 
zahtevki/obvestila, nato pa med povezavami izberemo mapo COBISS/OPAC-naročila. Ker 
so identifikacijski podatki o naročniku članu, splošni podatki in podatki o gradivu pri vsakem 
zahtevku za MI že vpisani, podatke običajno samo pregledamo in določimo dobavitelja, kar je 
pogoj za naročanje gradiva.  
 
Med pregledom podatkov (pri prejetem COBISS/OPAC-naročilu) posebej pozorno preverimo 
vsebino pri "Opomba z zahtevka" in bibliografske podatke o gradivu. Ti podatki so lahko 
pomanjkljivi ali napačni, saj lahko član preko COBISS/OPAC-a svoje naročilo oblikuje tudi 
tako, da bibliografske podatke ročno vpiše v obrazec za naročanje. Preverimo tudi, ali član 
naroča več enot gradiva. V tem primeru pri izbranem zahtevku za MI popravimo podatke o 
gradivu na samo eno enoto, nato pa kreiramo ustrezno število dodatnih zahtevkov (gl. opis 
pod zaporedno št. 8).   
 
Pri prejetem COBISS/OPAC-naročilu ne moremo spremeniti podatkov o naročniku članu, o 
načinu, kako je član posredoval svoj zahtevek za MI, o načinu, kako naj člana obveščamo o 
njegovem zahtevku, in podatkov, ki so se vpisali pri "Opomba z zahtevka".   
 

7. Spremenjen postopek kopiranja zahtevka za MI 
 
Zahtevka za MI, ki smo ga prejeli kot COBISS3/MI-naročilo ali COBISS/OPAC-naročilo, ne 
moremo kopirati. 
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8. Nova možnost kreiranja dodatnega zahtevka za MI 
 
Če pri prejetem COBISS3/MI-naročilu ali COBISS/OPAC-naročilu pri pregledu podatkov o 
gradivu ugotovimo, da naročnik naroča več enot gradiva, najprej popravimo podatke o 
naročenih enotah pri izbranem zahtevku za MI na samo eno enoto. Nato kreiramo še ustrezno 
število dodatnih zahtevkov za MI, pri katerih vpišemo podatke o preostalih naročenih enotah.  
 
Najprej poiščemo in izberemo prejeto COBISS3/MI-naročilo ali COBISS/OPAC-naročilo, 
nato pa izberemo metodo Kreiraj dodatni zahtevek za MI. Pogoj za izvedbo metode je, da 
ima izbrani zahtevek za MI status prispelo ali določen dobavitelj.  
 
Kreirani zahtevek se shrani v bazo podatkov o zahtevkih za MI z enakimi splošnimi podatki 
in podatki o gradivu, kot so vpisani pri zahtevku za MI, izbranem za kreiranje dodatnega 
zahtevka (dodatni zahtevek za MI ima vse značilnosti prispelega COBISS3/MI-naročila ali 
COBISS/OPAC-naročila). Pri dodatnem zahtevku popravimo le še podatke o naročeni enoti 
gradiva (vrednost pri "Del/številka" v urejevalniku Gradivo). Popravke vnesemo tudi v 
osnovni zahtevek za MI, če tega nismo storili že pred kreiranjem dodatnega zahtevka. 
 
Priporočljivo je, da si pred kreiranjem dodatnih zahtevkov natisnemo podatke o osnovnem 
COBISS3/MI-naročilu ali COBISS/OPAC-naročilu, ki smo ga prejeli od naročnika.  
 

9. Dodatni pogoj za spremembo naročnika pri zahtevku za MI 
 
Podatke o naročniku lahko pri zahtevku za MI spremenimo, če zahtevek ni prejeto 
COBISS/OPAC-naročilo.   
 

10. Dopolnjen postopek brisanja zahtevka za MI 
 
Zahtevka za MI, ki smo ga prejeli kot COBISS3/MI-naročilo ali COBISS/OPAC-naročilo, ne 
moremo brisati. Prav tako ne moremo brisati zahtevka za MI (ne glede na njegov način 
evidentiranja), če smo zanj prejeli COBISS/OPAC-obvestilo – prošnjo za preklic in ima ta 
prošnja še status prispelo ali v obdelavi.  
 

11. Nova možnost zavrnitve zahtevka za MI 
 
Če pri vnosu naročnikovega zahtevka za MI ali pregledu prejetega COBISS3/MI-naročila ali 
COBISS/OPAC-naročila ugotovimo, da tega zahtevka iz kakršnih koli razlogov ne moremo 
realizirati (npr. pomanjkljivi bibliografski podatki, na osnovi katerih ne moremo identificirati 
gradiva; ni knjižnice, ki bi imela na voljo želeno gradivo; naročnik ne dovoljuje naročanja v 
tujini, čeprav slovenske knjižnice gradiva nimajo ali pa ni dostopno; cena, sprejemljiva za 
naročnika, je nižja od cene, ki jo knjižnica zaračunava za opravljeno storitev; naročnikova 
disciplina; postavljene omejitve ipd.), zavrnemo zahtevek za MI in o tem obvestimo 
naročnika. 
 
Zahtevek za MI zavrnemo z metodo Zavrni. Metodo lahko izvedemo samo, če ima izbrani 
zahtevek status prispelo, evidentirano, določeno gradivo ali določen dobavitelj.  
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Po izbiri metode se odpre okno, v katero vpišemo podatke o zavrnitvi. Pri "Razlog za zavrn. 
(COBISS/OPAC)" izberemo ustrezno vrednost le, če knjižnica ponuja svojim članom storitev 
medknjižnične izposoje preko COBISS/OPAC-a. Izbrana vrednost se v programski opremi 
COBISS/OPAC namreč izpiše pri podatkih o izbranem naročilu v seznamu nerealiziranih 
naročil med zaključenimi naročili člana.  
 
Vpišemo še razlog za zavrnitev, ki se izpiše na obvestilu, določimo način, kako bomo 
naročniku poslali obvestilo o zavrnitvi njegovega zahtevka za MI, in vrednost za jezik 
besedila na obvestilu. Po potrditvi vnesenih podatkov se pripravi obvestilo o zavrnitvi 
naročila, ki ga pošljemo na že določene ali spremenjene destinacije. S tem se zaključi 
obdelava zahtevka za MI in zahtevek dobi status zaključeno – zavrnjeno.  
 

12. Spremenjen postopek vnosa preklica zahtevka za MI in spremenjeno ime metode 
 
Če knjižnica ponuja storitev medknjižnične izposoje preko COBISS/OPAC-a, lahko njeni 
člani odslej pošiljajo prošnjo za preklic zahtevka za MI tudi preko COBISS/OPAC-a. 
Odobritev takšne prošnje je opisana pod zaporedno št. 21. 
 
Preklic zahtevka za MI evidentiramo z metodo Vpiši preklic (prej Prekliči). Ko metodo 
izberemo, se odpre okno, v katero vpišemo podatke o preklicu. Če smo prejeli prošnjo za 
preklic preko COBISS/OPAC-a, izberemo pri "Način preklica" vrednost online, razloga za 
preklic zahtevka za MI pa ne evidentiramo, saj ga ne poznamo. 
 

13. Nova možnost zavrnitve prošnje za preklic zahtevka za MI 
 
Če od naročnika prejmemo prošnjo za preklic zahtevka za MI, potem ko smo naročilo za 
dobavitelja že pripravili ali mu ga celo že poslali, lahko njegovo prošnjo zavrnemo. Če naša 
knjižnica članom ne ponuja storitve medknjižnične izposoje preko COBISS/OPAC-a ali če je 
naročnik druga knjižnica, potem v primeru zavrnitve prošnje naročnika o tem samo obvestimo 
(po telefonu, klasični ali elektronski pošti).   
 
Če pa naša knjižnica ponuja storitev medknjižnične izposoje preko COBISS/OPAC-a, je 
postopek zavrnitve naročnikove prošnje za preklic odvisen tudi od načina prejema te prošnje. 
Če nas član prosi za preklic v telefonskem pogovoru, zavrnitve ne evidentiramo, saj mu 
odgovorimo kar ustno. Tudi, kadar nam član pošlje prošnjo za preklic po klasični ali 
elektronski pošti, zavrnitve ne evidentiramo, temveč člana samo obvestimo (po telefonu, 
pošti, e-pošti itd.). Če pa nam član pošlje svojo prošnjo za preklic preko COBISS/OPAC-a, 
zavrnitev njegove prošnje evidentiramo in na ta način zaključimo obdelavo prejetega 
COBISS/OPAC-obvestila (gl. opis pod zaporedno št. 22). 
 
Prošnjo za preklic zahtevka za MI zavrnemo z metodo Zavrni preklic. Metodo lahko 
izvedemo samo, če smo prejeli COBISS/OPAC-obvestilo – prošnjo za preklic, ki je še nismo 
obdelali (ima status prispelo), če ima izbrani zahtevek za MI status v obdelavi, naročilo status 
evidentirano ali izstavljeno, objekt prejeto/dobavljeno gradivo pa še ni kreiran.  
 
Po zavrnitvi prošnje za preklic zahtevka za MI naročniku pošljemo obvestilo, v katerem mu 
sporočimo razloge za zavrnitev. 
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14. Dopolnjen postopek evidentiranja nerealizirane dobave  
 
Če naša knjižnica ponuja storitev medknjižnične izposoje preko COBISS/OPAC-a in storitve 
elektronskega obveščanja in če smo prejeli COBISS/OPAC-naročilo, na katerem je član 
navedel, da želi v primeru nerealizirane dobave prejeti SMS-obvestilo, se pri evidentiranju 
nerealizirane dobave (metoda Vpiši nerealizirano dobavo) odpre okno Vnos elektronskega 
obvestila. V njem sta prikazani številka mobilnega telefona, na katero bo poslano SMS-
obvestilo, in vsebina obvestila. Vsebino lahko spremenimo, vendar naj besedilo ne presega 
154 znakov. 
 
Če se pojavi napaka pri pošiljanju SMS-obvestila (npr. zaradi nepravilne številke mobilnega 
telefona), lahko pripravimo obvestilo in ga pošljemo po pošti ali e-pošti.  
 

15. Dopolnjen postopek zaključitve prejema in priprave dobavnice 
 
Če naša knjižnica ponuja storitev medknjižnične izposoje preko COBISS/OPAC-a in storitve 
elektronskega obveščanja in če smo od člana prejeli COBISS/OPAC-naročilo, na katerem je 
navedel, da želi prejeti SMS-obvestilo o prispelem gradivu, se pri pripravi dobavnice (metoda 
Zaključi prejem in pripravi dobavnico ali Pripravi dobavnico) odpre okno Vnos 
elektronskega obvestila. V njem sta prikazani številka mobilnega telefona, na katero bo 
poslano SMS-obvestilo, in vsebina obvestila. Vsebino lahko spremenimo, vendar naj besedilo 
ne presega 154 znakov. 
 
Če se pojavi napaka pri pošiljanju SMS-obvestila (npr. zaradi nepravilne številke mobilnega 
telefona), lahko pripravimo obvestilo in ga pošljemo po pošti ali e-pošti. 
 

16. Dopolnjen postopek brisanja dobavnice 
 
Če zbrišemo dobavnico, ki vsebuje gradivo, za katero je naročnik član že prejel SMS-
obvestilo, pri naslednji pripravi dobavnice za to gradivo SMS-obvestila ne moremo več 
poslati.   
 

17. Dopolnjen postopek storniranja dobavnice 
 
Če storniramo dobavnico, ki vsebuje gradivo, za katero je naročnik član že prejel SMS-
obvestilo, pri naslednji pripravi dobavnice za to gradivo SMS-obvestila ne moremo več 
poslati.   
 

18. Nova možnost zavrnitve prošnje za podaljšanje roka izposoje 
 
Če od naročnika prejmemo prošnjo za podaljšanje roka izposoje, jo lahko zavrnemo. Če naša 
knjižnica ne ponuja storitve medknjižnične izposoje preko COBISS/OPAC-a ali če je 
naročnik druga knjižnica, potem naročnika o zavrnitvi samo obvestimo (po telefonu, klasični 
ali elektronski pošti). 
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Če pa naša knjižnica ponuja storitev medknjižnične izposoje preko COBISS/OPAC-a, je 
postopek zavrnitve naročnikove prošnje za podaljšanje roka izposoje odvisen tudi od načina 
prejema te prošnje. Če nas član prosi za podaljšanje roka izposoje v telefonskem pogovoru, 
zavrnitve ne evidentiramo, saj mu odgovorimo kar ustno. Tudi, kadar nam član pošlje prošnjo 
za podaljšanje roka izposoje po klasični ali elektronski pošti, zavrnitve ne evidentiramo, 
temveč člana samo obvestimo (po telefonu, pošti, e-pošti itd.). Če pa nam član pošlje svojo 
prošnjo za podaljšanje roka izposoje preko COBISS/OPAC-a, zavrnitev njegove prošnje 
evidentiramo in na ta način zaključimo obdelavo prejetega COBISS/OPAC-obvestila (gl. opis 
pod zaporedno št. 24). 
 
Prošnjo za podaljšanje roka izposoje zavrnemo z metodo Zavrni prošnjo za podaljšanje 
roka izposoje. Metodo lahko izvedemo samo, če prejmemo COBISS/OPAC-obvestilo – 
prošnjo za podaljšanje roka izposoje, ki je še nismo obdelali (ima status prispelo), in če ima 
prejeto gradivo status izposojeno.  
 
Po zavrnitvi prošnje za podaljšanje roka izposoje lahko naročniku pošljemo obvestilo, v 
katerem mu sporočimo razloge za zavrnitev. 
 
Po zavrnitvi prošnje za podaljšanje roka izposoje ne moremo več spremeniti datuma vrnitve 
za izposojeno gradivo, tudi če rok izposoje še ni potekel. 
 

19. Nova možnost elektronskega obveščanja za naročnike člane  
 
Domača knjižnica lahko ponudi svojim članom tudi možnost, da se naročijo na elektronsko 
obveščanje, ki vključuje različna obvestila po e-pošti ali SMS-obvestila.  
 
Obvestila se samodejno izdelajo pri izvajanju določenega postopka ali izpolnitvi določenega 
pogoja. Domača knjižnica z nastavitvijo ustreznih parametrov v segmentu COBISS2/Izposoja 
sama določi, katera elektronska obvestila bo pošiljala članom in na kakšen način. V skladu z 
izborom knjižnice se lahko člani nato naročijo na elektronsko obveščanje ter izberejo vrsto 
obvestil (npr. obvestilo o poteku roka izposoje, o poteku članstva ...) in način prejemanja (e-
pošta, SMS).  
 
Pred prijavo morajo člani poslati svoj elektronski naslov in številko mobilnega telefona, 
kamor jim bomo pošiljali obvestila. Oba podatka evidentiramo pri podatkih o članu v 
segmentu COBISS2/Izposoja. 
 
Eno od elektronskih obvestil, na katero se lahko naroči član, ki je tudi naročnik v 
medknjižnični izposoji, je obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje. Tovrstno obvestilo 
se izdela samodejno. Vsak dan se za vsakega člana, ki je naročen na elektronsko obveščanje, 
programsko preveri seznam gradiva, izposojeno preko medknjižnične izposoje, ki mu kmalu 
poteče rok izposoje. Za gradivo, ki mu rok izposoje poteče čez določeno število dni, se 
samodejno kreira in pošlje obvestilo članu (po e-pošti ali kot SMS-obvestilo). Koliko dni pred 
potekom roka izposoje bo član dobil to obvestilo, pa je odvisno od nastavitve v inicializacijski 
datoteki domače knjižnice. Po prejemu obvestila ima član še dovolj časa, da zaprosi za 
podaljšanje roka izposoje, dokler ta rok ne poteče. 
 
Član lahko prejme tudi obvestilo o nerealizirani dobavi gradiva. Na tovrstno obvestilo se mu 
ni treba posebej naročiti. Obvestilo se izdela ob evidentiranju nerealizirane dobave, pod 
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pogojem, da je posredoval svoj zahtevek za MI preko COBISS/OPAC-a in v njem navedel, da 
želi v primeru nerealizirane dobave gradiva prejeti SMS-obvestilo (gl. opis pod zaporedno št. 
14). 
 
Član lahko prejme tudi obvestilo o prispelem gradivu. Na tovrstno obvestilo se mu ni treba 
posebej naročiti. Obvestilo se izdela ob pripravi dobavnice, pod pogojem, da je posredoval 
svoj zahtevek za MI preko COBISS/OPAC-a in v njem navedel, da želi prejeti SMS-
obvestilo, ko bomo od dobavitelja prejeli gradivo, ki ga je naročil (gl. opis pod zaporedno št. 
15). 
 

20. Nova možnost prejemanja in obdelave obvestil, prispelih preko COBISS/OPAC-a 
(prejetih COBISS/OPAC-obvestil) 

 
Poleg pošiljanja zahtevkov za MI (tj. naročanja gradiva) omogoča storitev medknjižnične 
izposoje preko COBISS/OPAC-a članom tudi pošiljanje prošenj za:  
 

• preklic zahtevkov za MI 
• podaljšanje roka izposoje 

 
Prošnje za preklic zahtevkov za MI in podaljšanje roka izposoje, poslane preko  
COBISS/OPAC-a, se v programski opremi COBISS3/Medknjižnična izposoja samodejno 
sprejemajo in shranjujejo kot COBISS/OPAC-obvestila v razredu Prejeto obvestilo (status 
prispelo) in v razredu Prispeli zahtevki/obvestila. Hkrati se vsako prejeto COBISS/OPAC-
obvestilo uvrsti v seznam evidentiranih prispelih obvestil pri naročniku članu. 
 
Na vsako novo prispelo COBISS/OPAC-obvestilo nas vedno opozori obvestilo, ki ga po e-
pošti prejmemo na e-naslov domače knjižnice za medknjižnično izposojo. Prav tako se prejeto 
COBISS/OPAC-obvestilo in pripadajoči objekti (zahtevek za MI, naročilo, prejeto/dobavljeno 
gradivo), kadar jih izberemo, na delovnem področju obarvajo rdeče, dokler ne zaključimo 
obdelave prejetega COBISS/OPAC-obvestila.  
 
Podatke o takšnem prejetem obvestilu lahko pogledamo, spreminjati pa jih ne moremo. V 
urejevalniku Prejeto obvestilo lahko k izbranemu obvestilu dopišemo le morebitno opombo.  
 
Prejeta COBISS/OPAC-obvestila lahko pogledamo tako, da najprej izberemo razred Prispeli 
zahtevki/obvestila, nato pa med povezavami izberemo mapo COBISS/OPAC-obvestila 
(preklic) ali COBISS/OPAC-obvestila (podaljšanje). Izpiše se seznam vseh novo prispelih 
COBISS/OPAC-obvestil (prošenj za preklic zahtevkov za MI ali prošenj za podaljšanje roka 
izposoje), iz katerega izberemo eno ali več obvestil, ki jih nameravamo obdelati. Ko na 
delovnem področju izberemo posamezno obvestilo, se med povezavami izpišejo podatki o 
naročniku, ki je poslal obvestilo, in podatki o objektu (zahtevek za MI, naročilo ali 
prejeto/dobavljeno gradivo), pri katerem z ustrezno metodo izvedemo postopek za obdelavo 
prejetega COBISS/OPAC-obvestila (odobrimo ali zavrnemo prejeto prošnjo za preklic 
zahtevka za MI ali za podaljšanje roka izposoje).   
 

21. Odobritev prošnje za preklic zahtevka za MI, prispele preko COBISS/OPAC-a  
 
Način obdelave te prošnje je odvisen od statusa obdelave zahtevka za MI.  
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Če je član poslal zahtevek za MI preko COBISS/OPAC-a in zahtevka še nismo obdelali (ima 
status prispelo), se na osnovi prejetega COBISS/OPAC-obvestila – prošnje za preklic  
samodejno evidentira preklic naročnikovega zahtevka in zaključi obdelava prejetega 
COBISS/OPAC-obvestila. Naročnikov zahtevek se zbriše iz mape COBISS/OPAC-naročila, 
evidentirajo se podatki o preklicu, zahtevek za MI dobi status zaključeno – preklicano, 
spremenijo se števci gradiva pri naročniku in gradivo se zbriše iz seznama gradiva z vseh 
odprtih zahtevkov za MI pri naročniku. Prejeto COBISS/OPAC-obvestilo se zbriše iz map 
COBISS/OPAC-obvestila (preklic) in Evidentirana prispela obvestila naročnika (MI) in 
dobi status zaključeno. V tem primeru po e-pošti ne prejmemo obvestila o prispeli prošnji za 
preklic, ki jo je član poslal preko COBISS/OPAC-a. 
 
Če smo pri zahtevku za MI že določili dobavitelja, naročila pa še nismo pripravili, najprej 
poiščemo in izberemo prejeto COBISS/OPAC-obvestilo – prošnjo za preklic, nato pa med 
povezavami izberemo zahtevek za MI in pri njem evidentiramo preklic (metoda Vpiši 
preklic). Če smo naročilo za dobavitelja že pripravili, med povezavami najprej izberemo 
naročilo in ga zbrišemo. Z evidentiranjem preklica zahtevka za MI se prejeto COBISS/OPAC-
obvestilo zbriše iz map COBISS/OPAC-obvestila (preklic) in Evidentirana prispela 
obvestila naročnika (MI) in dobi status zaključeno.  
 
Če od člana prejmemo COBISS/OPAC-obvestilo – prošnjo za preklic, potem ko smo 
dobavitelju že poslali naročilo, prošnjo odobrimo le, če dobavitelj predhodno odobri našo 
prošnjo za preklic naročila. Po izbiri COBISS/OPAC-obvestila med povezavami najprej 
izberemo naročilo in dobavitelju pošljemo prošnjo za preklic naročila (metoda Prekliči 
naročilo pri dobavitelju). Prejeto COBISS/OPAC-obvestilo se zbriše iz map 
COBISS/OPAC-obvestila (preklic) in Evidentirana prispela obvestila naročnika (MI) in 
dobi status v obdelavi. Ko dobavitelj odobri našo prošnjo za preklic naročila, z evidentiranjem 
odobritve naše prošnje za preklic naročila tudi mi odobrimo prošnjo našega naročnika člana 
(metoda Vpiši odobritev preklica in zahtevka za MI). S tem se zaključi obdelava prejetega 
COBISS/OPAC-obvestila (obvestilo dobi status zaključeno). 
 

22. Zavrnitev prošnje za preklic zahtevka za MI, prispele preko COBISS/OPAC-a  
 
Če od člana prejmemo COBISS/OPAC-obvestilo – prošnjo za preklic, potem ko smo naročilo 
za dobavitelja že pripravili ali mu ga celo že poslali, prošnjo zavrnemo tako, da med 
povezavami tega obvestila izberemo zahtevek za MI in nato metodo Zavrni preklic. Prejeto 
prošnjo zavrnemo tudi, če je dobavitelj zavrnil našo prošnjo za preklic naročila. Po izbiri 
COBISS/OPAC-obvestila med povezavami izberemo naročilo in evidentiramo zavrnitev 
prošnje (metoda Vpiši zavrnitev preklica naročila). Prejeto COBISS/OPAC-obvestilo – 
prošnja za preklic pa se samodejno obdela, če evidentiramo prejem gradiva, na katero se 
prejeto COBISS/OPAC-obvestilo nanaša (metoda Vpiši prejem).  
 
Z evidentiranjem zavrnitve preklica zahtevka za MI, zavrnitve preklica naročila ali z 
evidentiranjem prejema dobi prejeto COBISS/OPAC-obvestilo status zaključeno.  
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23. Odobritev prošnje za podaljšanje roka izposoje, prispele preko COBISS/OPAC-a  
 
Če od člana prejmemo COBISS/OPAC-obvestilo – prošnjo za podaljšanje roka izposoje, 
prošnjo odobrimo tako, da med povezavami tega obvestila izberemo prejeto/dobavljeno 
gradivo. Nato določimo nov datum vrnitve (z metodo Spremeni datum vrnitve). Seveda to 
storimo šele, ko tudi dobavitelj odobri našo prošnjo za podaljšanje roka izposoje. 
  
Z določitvijo novega datuma vrnitve se prejeto COBISS/OPAC-obvestilo zbriše iz map 
COBISS/OPAC-obvestila (podaljšanje) in Evidentirana prispela obvestila naročnika 
(MI) ter dobi status zaključeno. 
 

24. Zavrnitev prošnje za podaljšanje roka izposoje, prispele preko COBISS/OPAC-a  
 
Če od člana prejmemo COBISS/OPAC obvestilo – prošnjo za podaljšanje roka izposoje, 
prošnjo zavrnemo tako, da med povezavami tega obvestila izberemo prejeto/dobavljeno 
gradivo in nato metodo Zavrni prošnjo za podaljšanje roka izposoje. 
 
Z zavrnitvijo prošnje se prejeto COBISS/OPAC-obvestilo zbriše iz map COBISS/OPAC-
obvestila (podaljšanje) in Evidentirana prispela obvestila naročnika (MI) ter dobi status 
zaključeno. 
 
 
25. Sprememba določanja vrednosti atributa "Omejitve pri izposoji" pri razredu Član 
 
Odslej se v programski opremi COBISS3/Medknjižnična izposoja evidentira informacija o 
postavljenih omejitvah pri članu (vrednost atributa "Omejitve pri izposoji" je Da, podatki na 
delovnem področju se ob izbiri člana obarvajo rdeče) tudi, če so pri podatkih o članu v 
programski opremi COBISS2/Izposoja postavljene naslednje omejitve: onemogočene 
rezervacije preko COBISS/OPAC-a, zadržana izkaznica, samo izposoja v čitalnici, samo 
dostop do interneta, onemogoč. oddaljen dostop do inf. virov, onemogoč. posredovanje 
naročil za MI preko COBISS/OPAC-a.  
 
Postavljene omejitve ne preprečujejo evidentiranja novega zahtevka za MI v programski 
opremi COBISS3/Medknjižnična izposoja pri tem članu. Prav tako nobena od omejitev – 
razen omejitve onemogoč. posredovanje naročil za MI preko COBISS/OPAC-a – ne 
preprečuje članu naročanja gradiva preko COBISS/OPAC-a. 
 
 
 
Pripravila: 
 
Bojana Lešnik, l.r. 
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