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PREDGOVOR 

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

za potrebe delovanja sistema COBISS. Prva generacija programske opreme se 

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

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

oprema COBISS3, razvita na osnovi objektne tehnologije. 

Z novo zasnovo so bila v proces razvoja programske opreme COBISS3 

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

s konfiguracijami.  

Ena od arhitekturnih značilnosti programske opreme COBISS3 je njena 

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

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

podatkov pa se uporablja Oracle. 

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

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

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

Linux, Mac) 

 poslovna logika (Windows 2000/XP, Linux)  

 baza podatkov (Windows 2000/XP, Linux) 
 

Programska oprema COBISS3 vsebuje osem segmentov:  

 COBISS3/Katalogizacija 

 COBISS3/Nabava  

 COBISS3/Serijske publikacije 

 COBISS3/Zaloga 

 COBISS3/Izposoja 

 COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 COBISS3/Izpisi  

 COBISS3/Upravljanje aplikacij 
 

COBISS3/Katalogizacija je osrednji segment programske opreme COBISS3, 

ki podpira vzajemno katalogizacijo v okviru kooperativnega online 

bibliografskega sistema in servisov COBISS. Omogoča izvajanje postopkov pri 

delu z bibliografskimi in normativnimi zapisi v različnih bazah podatkov: 

iskanje in pregledovanje zapisov, kreiranje in urejanje zapisov, prevzemanje 

zapisov iz COBIB-a in raznih tujih baz podatkov, razreševanje podvojenih 
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zapisov, razreševanje lokalnih bibliografskih zapisov ter razdruževanje 

normativnih zapisov. Vse postopke obdelave bibliografskih virov in tudi 

postopke pri delu z normativnimi zapisi izvajamo v enotnem vmesniku za 

katalogizacijo. 

COBISS3/Nabava je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja monografskih publikacij: nakup gradiva, ki 

vključuje izbor za naročanje gradiva, naročanje gradiva, predplačilo 

naročenega gradiva, prejem naročenega gradiva in plačilo prejetega gradiva; 

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

obveznih izvodov, prejem darovanega gradiva in evidentiranje drugih načinov 

prejema gradiva; reklamiranje nedospelega gradiva, prejetega gradiva, 

prejetega dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje 

podatkov o partnerjih in skladih ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Serijske publikacije je segment, ki omogoča avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja serijskih publikacij: nakup publikacij, ki 

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

predplačilo in plačilo publikacij; prejem publikacij iz zamene, obveznih 

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

izhajanja ter izvajanje kontrole dotoka; pošiljanje publikacij v zamenjavo in 

pošiljanje obveznih izvodov; reklamiranje manjkajočih zvezkov, prejetega 

dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje podatkov o 

partnerjih in skladih ter nastavitev števcev.  

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

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

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

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

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

nalepk, inventarizacijo monografskih publikacij, odpis manjkajočih izvodov 

monografskih publikacij po inventuri. Pri vodenju zaloge serijskih publikacij je 

možna inventarizacija serijskih publikacij, priprava in urejanje vzorcev 

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

postopkih vezave in razvezave zvezkov ter odpisov zvezkov in letnikov 

serijskih publikacij. Segment vključuje še naslednje postopke: kreiranje 

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

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

izposoji, izpis seznama novosti, nastavitve števcev za dodajanje inventarnih 

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

lokalnih baz. 

COBISS3/Izposoja je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov: vpis in spremembo podatkov o članih, brisanje podatkov 

o članu, spremembo številke izkaznice, izpis nalepke za člansko izkaznico, 

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

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

izberemo, rezervacije prostega in neprostega gradiva ter izpis zadolžnice za 

člana. 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 



COBISS COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 

© IZUM, december 2012 PREDGOVOR-3 

 

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 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. 

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. 

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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Če se v kateri koli fazi programskih kontrol podatka ne ujemata in kljub temu 

nadaljujemo s postopkom rezervacije ali spremembe rezervacije gradiva, 

program po izbiri enega ali več zvezkov preveri le njihovo dostopnost za 

izposojo (gl. pogl. 2.3.4.5).    

2.3.4.5 Kontrola dostopnosti gradiva za izposojo 

Ustrezno sporočilo, ali je gradivo prosto ali ne, se izpiše, če: 

 želimo rezervirati neprosto gradivo, pri čemer je prost vsaj en izvod za 

izposojo tega gradiva 

 želimo rezervirati prosto gradivo iz drugega oddelka, vendar je v 

oddelku za MI prost vsaj en izvod za izposojo tega gradiva 

 želimo rezervirati neprosto gradivo iz oddelka za MI, pri čemer v njem 

ni prostih izvodov tega gradiva,  je pa prost vsaj en izvod za izposojo 

tega gradiva v drugem oddelku  

 želimo rezervirati neprosto gradivo iz oddelka za MI, vendar je v njem 

prost vsaj en izvod za izposojo tega gradiva 

 želimo rezervirati neprosto gradivo iz enega oddelka (ne iz oddelka za 

MI) in je v drugem oddelku (ki prav tako ni oddelek za MI) prost vsaj 

en izvod za izposojo tega gradiva 

 želimo rezervirati neprosto gradivo iz drugega oddelka, pri čemer je v 

njem prost vsaj en izvod za izposojo tega gradiva, v oddelku za MI pa 

to gradivo ni prosto 

 želimo rezervirati neprosto gradivo iz drugega oddelka, pri čemer je v 

oddelku za MI prost vsaj en izvod za izposojo tega gradiva 

 

Na osnovi sporočila se odločimo, ali bomo izbrano gradivo rezervirali ali ne.  

2.3.5 Pregled rezerviranega gradiva 

Pogledamo lahko vse rezervacije prostega in neprostega gradiva domače 

knjižnice za medknjižnično izposojo.   

 

1. Poiščemo in izberemo objekt Domača knjižnica.  

2. Izberemo metodo Objekt / Prikaži seznam rezerviranega gradiva (MI).   

Odpre se okno Seznam rezerviranega gradiva za medknjižnično 

izposojo.  

V seznamu so zahtevki za MI, pri katerih je rezervirano gradivo domače 

knjižnice, razvrščeni padajoče po številki. Pri vsakem zahtevku za MI se 

izpišejo še njegov status, podatki o naročniku in gradivu, ki smo ga zanj 

rezervirali: COBISS.SI-ID zapisa, inventarna številka in signatura (če je 

rezervirano prosto gradivo), status v izposoji, datum rezervacije, datum 

Postopek 
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poteka rezervacije ter nekateri bibliografski podatki o gradivu. V knjižnicah 

z oddelki se izpišeta tudi številka matičnega oddelka gradiva in številka 

oddelka, v katerem je evidentirana rezervacija gradiva.  

Seznam lahko uredimo: podatke razvrstimo po različnih kriterijih, 

zamenjamo vrstni red stolpcev ali spremenimo širino stolpca.  

Podatke razvrstimo tako, da kliknemo ime stolpca. Glede na to, ali so 

podatki besedni ali številčni, se razvrstijo naraščajoče ali padajoče po 

abecedi ali po številkah.  

Vrstni red stolpcev zamenjamo tako, da s kazalcem miške pokažemo na 

ime stolpca, pritisnemo levi gumb na miški in stolpec povlečemo levo ali 

desno. 

Širino stolpca spremenimo tako, da s kazalcem miške pokažemo na enega 

od robov stolpca, pritisnemo levi gumb na miški in rob povlečemo levo ali 

desno.  

Okno s prikazanimi podatki lahko povečamo ali pomanjšamo, če s 

kazalcem miške pokažemo na enega od robov ali vogalov okna, pritisnemo 

levi gumb miške in povlečemo v želeno smer. Ko okno zapremo, se 

spremenjena velikost shrani. V tako spremenjenem oknu se prikaže tudi  

seznam prispelega rezerviranega gradiva (gl. pogl. 2.3.6) in seznam 

izposojenega gradiva (gl. pogl. 5.3.3). 

3. Če želimo izbrati določen zahtevek za MI, ga v seznamu označimo in 

kliknemo gumb Izberi. V seznamu lahko izberemo več zahtevkov za MI 

hkrati. 

 

Nasvet: 

Posamezni zahtevek za MI najhitreje izberemo iz seznama in prenesemo na 

delovno področje tako, da ga dvakrat kliknemo. 

Kadar v seznamu ime določenega stolpca ni v celoti vidno, kazalec miške 

za nekaj trenutkov zadržimo na imenu stolpca, da se prikaže ime v celoti. 

 

4. Če ne izberemo nobenega zahtevka za MI, zapustimo okno Seznam 

rezerviranega gradiva za medknjižnično izposojo s klikom na gumb 

Zapri. 

2.3.6 Pregled prispelega rezerviranega gradiva 

Pogledamo lahko seznam rezerviranega gradiva domače knjižnice za 

medknjižnično izposojo, ki je pripravljeno za prevzem. To je gradivo, ki ima v 

segmentu COBISS2/Izposoja v evidenci gradiva pri članu, pri katerem so 

evidentirane rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo, status W. 

 

1. Poiščemo in izberemo objekt Domača knjižnica.  

2. Izberemo metodo Objekt / Prikaži seznam prispelega rezerviranega 

gradiva (MI).   

Postopek 
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Odpre se okno Seznam prispelega rezerviranega gradiva za 

medknjižnično izposojo.  

V seznamu so zahtevki za MI, pri katerih je rezervirano gradivo domače 

knjižnice, razvrščeni padajoče po številki zahtevka za MI. Pri vsakem 

zahtevku za MI se izpišejo še njegov status, podatki o naročniku in gradivu, 

ki smo ga zanj rezervirali: COBISS.SI-ID zapisa, inventarna številka in 

signatura, status v izposoji, datum rezervacije, datum poteka rezervacije ter 

nekateri bibliografski podatki o gradivu. V knjižnicah z oddelki se izpišeta 

tudi številka matičnega oddelka gradiva in številka oddelka, v katerem je 

evidentirana rezervacija gradiva (v seznamu prispelega rezerviranega 

gradiva domače knjižnice je to vedno številka oddelka za MI).  

Seznam lahko uredimo: podatke razvrstimo po različnih kriterijih, 

zamenjamo vrstni red stolpcev ali spremenimo širino stolpca.  

Podatke razvrstimo tako, da kliknemo ime stolpca. Glede na to, ali so 

podatki besedni ali številčni, se razvrstijo naraščajoče ali padajoče po 

abecedi ali po številkah.  

Vrstni red stolpcev zamenjamo tako, da s kazalcem miške pokažemo na 

ime stolpca, pritisnemo levi gumb na miški in stolpec povlečemo levo ali 

desno. 

Širino stolpca spremenimo tako, da s kazalcem miške pokažemo na enega 

od robov stolpca, pritisnemo levi gumb na miški in rob povlečemo levo ali 

desno.  

Okno s prikazanimi podatki lahko povečamo ali pomanjšamo, če s 

kazalcem miške pokažemo na enega od robov ali vogalov okna, pritisnemo 

levi gumb miške in povlečemo v želeno smer. Ko okno zapremo, se 

spremenjena velikost shrani. V tako spremenjenem oknu se prikaže tudi  

seznam rezerviranega gradiva (gl. pogl. 2.3.5) in seznam izposojenega 

gradiva (gl. pogl. 5.3.3). 

3. Če želimo izbrati določen zahtevek za MI, ga v seznamu označimo in 

kliknemo gumb Izberi. V seznamu lahko izberemo več zahtevkov za MI 

hkrati. 

 

Nasvet: 

Posamezni zahtevek za MI najhitreje izberemo iz seznama in prenesemo na 

delovno področje tako, da ga dvakrat kliknemo. 

Kadar v seznamu ime določenega stolpca ni v celoti vidno, kazalec miške 

za nekaj trenutkov zadržimo na imenu stolpca, da se prikaže ime v celoti. 

 

Izbran zahtevek za MI bo na delovnem področju obarvan rdeče. 

4. Če ne izberemo nobenega zahtevka za MI, zapustimo okno Seznam 

rezerviranega gradiva za medknjižnično izposojo s klikom na gumb 

Zapri.  

 

Do seznama rezerviranega gradiva, ki je pripravljeno za prevzem, dostopamo 

tudi tako, da izberemo razred Prispeli zahtevki /obvestila in med povezavami 

izberemo mapo Prispelo rezervirano gradivo. 

Možnosti … 
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5.3.1 Sprememba naslova za pošiljanje  

Gl. pogl. 3.2.4. 

5.3.2 Izpis nalepke z naslovom naročnika 

Za gradivo, ki ga bomo poslali naročniku po pošti, lahko izpišemo nalepko z 

njegovim naslovom. Izpišemo lahko nalepko za posamezno dobavnico ali za 

več dobavnic hkrati.  

 

1. V razredu Dobavnica poiščemo in izberemo dobavnico. Na delovnem 

področju lahko izberemo več dobavnic hkrati. 

2. Izberemo metodo Objekt / Natisni nalepko z naslovom naročnika. 

 

Če je naročnik naš partner, se na nalepki izpišejo podatki, ki ga identificirajo: 

 ime in dodatno ime partnerja (ter ime kontaktnega oddelka ali priimek 

in ime kontaktne osebe) 

 naslov sedeža partnerja ali naslov, ki je vpisan pri kontaktnem oddelku 

ali pri kontaktni osebi 

 

Nalepko z naslovom naročnika lahko izpišemo tudi tako, da v razredu Gradivo 

poiščemo in izberemo gradivo in zatem izberemo še metodo Objekt / Natisni 

nalepko z naslovom naročnika. 

Lahko pa jo izpišemo tudi tako, da v razredu Poslano obvestilo poiščemo in 

izberemo obvestilo za naročnika in nato izberemo še metodo Objekt / Natisni 

nalepko z naslovom prejemnika.  

Izpišemo lahko eno nalepko za enega partnerja ali člana ali več nalepk za več 

partnerjev ali članov hkrati. Partnerja najprej poiščemo in izberemo v razredu 

Partner. Nato izberemo metodo Objekt / Natisni nalepko z naslovom 

sedeža. Člana najprej poiščemo in izberemo v razredu Član. Zatem izberemo 

metodo Objekt / Natisni nalepko z naslovom člana. 

5.3.3 Pregled izposojenega gradiva domače 

knjižnice 

Pogledamo lahko vse gradivo domače knjižnice, ki je trenutno medknjižnično 

izposojeno.   

 

1. Poiščemo in izberemo objekt Domača knjižnica.  

2. Izberemo metodo Objekt / Prikaži seznam izposojenega gradiva (MI).   

Postopek 

Možnosti ... 

Postopek 
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Odpre se okno Seznam izposojenega gradiva za medknjižnično 

izposojo.  

V seznamu so zahtevki za MI, pri katerih je izposojeno gradivo domače 

knjižnice, razvrščeni padajoče po številki. Pri vsakem zahtevku za MI se 

izpišejo še njegov status, podatki o naročniku in gradivu, ki smo mu ga 

izposodili: COBISS.SI-ID zapisa, inventarna številka in signatura, status v 

izposoji, datum, do katerega mora naročnik vrniti gradivo, ter nekateri 

bibliografski podatki o gradivu. V knjižnicah z oddelki se izpiše tudi 

številka matičnega oddelka gradiva.  

Seznam lahko uredimo: podatke razvrstimo po različnih kriterijih, 

zamenjamo vrstni red stolpcev ali spremenimo širino stolpca.  

Podatke razvrstimo tako, da kliknemo ime stolpca. Glede na to, ali so 

podatki besedni ali številčni, se razvrstijo naraščajoče ali padajoče po 

abecedi ali po številkah.  

Vrstni red stolpcev zamenjamo tako, da s kazalcem miške pokažemo na 

ime stolpca, pritisnemo levi gumb na miški in stolpec povlečemo levo ali 

desno. 

Širino stolpca spremenimo tako, da s kazalcem miške pokažemo na enega 

od robov stolpca, pritisnemo levi gumb na miški in rob povlečemo levo ali 

desno.  

Okno s prikazanimi podatki lahko povečamo ali pomanjšamo, če s 

kazalcem miške pokažemo na enega od robov ali vogalov okna, pritisnemo 

levi gumb miške in povlečemo v želeno smer. Ko okno zapremo, se 

spremenjena velikost shrani. V tako spremenjenem oknu se prikaže tudi  

seznam rezerviranega gradiva (gl. pogl. 2.3.5) in seznam prispelega 

rezerviranega gradiva (gl. pogl. 2.3.6). 

3. Če želimo izbrati določen zahtevek za MI, ga v seznamu označimo in 

kliknemo gumb Izberi. V seznamu lahko izberemo več zahtevkov za MI 

hkrati. 

 

Nasvet: 

Posamezni zahtevek za MI najhitreje izberemo iz seznama in prenesemo na 

delovno področje tako, da ga dvakrat kliknemo. 

Kadar v seznamu ime določenega stolpca ni v celoti vidno, kazalec miške 

za nekaj trenutkov zadržimo na imenu stolpca, da se prikaže ime v celoti. 

 

4. Če ne izberemo nobenega zahtevka za MI, zapustimo okno Seznam 

izposojenega gradiva za medknjižnično izposojo s klikom na gumb 

Zapri. 
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9.1 OBDELAVA PREJETIH COBISS/OPAC-OBVESTIL 

Storitev medknjižnične izposoje preko COBISS/OPAC-a omogoča članom 

poleg pošiljanja zahtevkov za MI (tj. naročanje gradiva) tudi pošiljanje prošenj 

za: 

 preklic zahtevkov za MI 

 podaljšanje roka izposoje  
 

Prošnje za preklic zahtevkov za MI in prošnje za podaljšanje roka izposoje, 

poslane preko COBISS/OPAC-a (t. i. COBISS/OPAC-obvestila), se v segmentu 

COBISS3/Medknjižnična izposoja programsko shranijo v bazo podatkov, in 

sicer 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 članu. 

Na vsako novoprispelo COBISS/OPAC-obvestilo nas vedno opozori obvestilo, 

ki ga prejmemo na e-naslov 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.  

 

Opozorilo: 

Kadar se na osnovi prejetega COBISS/OPAC-obvestila programsko evidentira 

preklic naročnikovega zahtevka za MI in zaključi obdelava tega 

COBISS/OPAC-obvestila, potem elektronskega obvestila "Obvestilo o prispeli 

prošnji za preklic naročila (COBISS/OPAC)" ne prejmemo. 

 

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 novoprispelih 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).   

Podatke o prejetem COBISS/OPAC-obvestilu lahko pogledamo, spreminjati pa 

jih ne moremo. V urejevalniku Prejeto obvestilo, ki se odpre po izbiri metode 

Objekt / Uredi, lahko k obvestilu dopišemo le morebitno opombo.  

V brskalniku se v delu okna s seznamom atributov izpišejo podatki o prejetem 

COBISS/OPAC-obvestilu: 

  



COBISS3/Medknjižnična izposoja COBISS 

 

9.1-2 © IZUM, december 2012 

 

 številka, pod katero je prejeto obvestilo shranjeno v bazi podatkov 

("Številka") 

 status in datum statusa prejetega obvestila ("Status", "Datum statusa") 

 številka in ime ali oznaka naročnika, ki je poslal obvestilo ("Številka 

naročnika", "Ime/oznaka naročnika") 

 tip obvestila, ki nam ga je poslal naročnik ("Tip") 

 številka, pod katero je naročnikov zahtevek za MI, na katerega se 

obvestilo nanaša, shranjen v bazi podatkov ("Referenčna št.")  

 datum posredovanja, status obdelave in datum statusa naročnikovega 

zahtevka za MI ("Datum posred. zahtevka za MI", "Status zahtevka za 

MI", "Datum statusa zahtevka za MI") 

 datum, do katerega mora naročnik vrniti gradivo ("Datum pričakov. 

vrnitve"); podatek se izpiše, če je tip prejetega COBISS/OPAC-

obvestila prošnja za podaljšanje roka izposoje 

 interna opomba, ki jo dopišemo k prejetemu obvestilu ("Opomba") 

 način vnosa prejetega obvestila v bazo podatkov ("Vnesel") 

 datum in čas vnosa prejetega obvestila v bazo podatkov ("Vneseno") 

 uporabniško ime uporabnika sistema, ki je spremenil podatke pri 

prejetem  obvestilu ("Spremenil") 

 datum in čas spreminjanja podatkov pri prejetem obvestilu 

("Spremenjeno") 

 

Obvestilo je prejeto COBISS/OPAC-obvestilo.     

 

1. V razredu Prispeli zahtevki/obvestila izberemo obvestilo.  

2. V seznamu objektov, ki so povezani s prispelimi obvestili, izberemo mapo, 

ki vsebuje seznam želenih COBISS/OPAC-obvestil. 

Če želimo obdelati prošnjo za preklic naročnikovega zahtevka za MI, 

izberemo mapo COBISS/OPAC-obvestila (preklic). Če želimo obdelati 

prošnjo za podaljšanje roka izposoje, izberemo mapo COBISS/OPAC-

obvestila (podaljšanje).  

Odpre se okno s seznamom izbranih COBISS/OPAC-obvestil (prošenj za 

preklic zahtevkov za MI ali za podaljšanje roka izposoje), ki so shranjena 

med prejetimi obvestili s statusom prispelo. 

3. Iz seznama izberemo obvestilo, ki ga nameravamo obdelati. Izberemo 

lahko več obvestil hkrati. 

4. Med povezavami izbranega obvestila izberemo objekt (zahtevek za MI, 

naročilo, prejeto/dobavljeno gradivo), pri katerem izvedemo nadaljnji 

postopek za obdelavo prejetega COBISS/OPAC-obvestila. 

Gl. pogl. 9.1.1 in pogl. 9.1.2. 

 

Z izvedbo nekaterih metod, s katerimi izvajamo postopke za odobritev ali 

zavrnitev prejete prošnje (npr. pošiljanje prošnje za preklic naročila pri 

dobavitelju), dobi prejeto obvestilo status v obdelavi. Ko dokončno odobrimo 

ali zavrnemo naročnikovo prošnjo, dobi prejeto COBISS/OPAC-obvestilo status 

zaključeno.    

 

Postopek 

Pogoj  
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Prejeto COBISS/OPAC-obvestilo lahko poiščemo tudi v razredu Prejeto 

obvestilo. Prav tako lahko najprej poiščemo in izberemo člana, ki je poslal 

COBISS/OPAC-obvestilo, nato v seznamu objektov, ki so povezani z izbranim 

članom, odpremo mapo Evidentirana prispela obvestila naročnika (MI) in iz 

seznama izberemo prejeto COBISS/OPAC-obvestilo.  

9.1.1 Obdelava prošnje za preklic zahtevka za 

MI 

Dokler od dobavitelja ne prejmemo gradiva, ki smo ga naročili za svojega 

člana, lahko le-ta preko COBISS/OPAC-a pošlje prošnjo za preklic svojega 

naročila.  

Na novoprispelo COBISS/OPAC-obvestilo nas opozori "Obvestilo o prispeli 

prošnji za preklic naročila (COBISS/OPAC)", ki ga prejmemo na e-naslov za 

medknjižnično izposojo.  

Prejeto COBISS/OPAC-obvestilo – prošnjo za preklic lahko odobrimo ali 

zavrnemo. Način obdelave te prošnje je odvisen od statusa obdelave zahtevka 

za MI.  

9.1.1.1 Odobritev prošnje za preklic zahtevka za MI, če 

naročnikovega zahtevka za MI (prejeto 

COBISS/OPAC-naročilo) še nismo obdelali 

Če je član poslal zahtevek za MI preko COBISS/OPAC-a in zahtevka še nismo 

obdelali (ima status prispelo), na osnovi prejetega COBISS/OPAC-obvestila – 

prošnje za preklic program evidentira preklic naročnikovega zahtevka za MI in 

zaključi obdelavo prejetega COBISS/OPAC-obvestila. Naročnikov zahtevek za 

MI se zbriše iz mape COBISS/OPAC-naročila, evidentirajo se podatki o 

preklicu (datum in način evidentiranja preklica naročnikovega zahtevka za MI), 

zahtevek za MI dobi status zaključeno – preklicano, spremenijo se vrednosti na 

števcih gradiva pri naročniku (število enot za naročanje se zmanjša, skupno 

število vseh njegovih zahtevkov za MI ostane nespremenjeno) in gradivo se 

zbriše iz seznama gradiva iz 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.  

9.1.1.2 Odobritev prošnje za preklic zahtevka za MI 

Če naročila za dobavitelja še nismo pripravili (zahtevek za MI ima status 

določeno gradivo ali določen dobavitelj) naprej poiščemo prejeto 

COBISS/OPAC-obvestilo – prošnjo za preklic, nato pa med povezavami 

Možnosti ... 
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izberemo zahtevek za MI in pri njem evidentiramo preklic (gl. pogl. 2.13, točke 

2–4). 

Če smo naročilo za dobavitelja že pripravili (zahtevek za MI ima status v 

obdelavi, z njim povezano naročilo pa verzijo 0 in status evidentirano), po 

izbiri prejetega COBISS/OPAC-obvestila med povezavami najprej izberemo 

naročilo in ga zbrišemo. Šele nato izberemo zahtevek za MI in pri njem 

evidentiramo preklic. 

Če od člana prejmemo COBISS/OPAC-obvestilo – prošnjo za preklic, 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 (gl. pogl. 3.5.1, točke 2–4). 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, lahko z evidentiranjem te odobritve 

tudi mi odobrimo prošnjo našega člana (gl. pogl. 3.5.4.1). S tem se zaključi 

obdelava prejetega COBISS/OPAC-obvestila (obvestilo dobi status zaključeno) 

in naročnikovega zahtevka za MI. 

9.1.1.3 Zavrnitev prošnje za preklic zahtevka za MI 

Če od člana prejmemo COBISS/OPAC-obvestilo – prošnjo za preklic, potem ko 

smo naročilo za dobavitelja že pripravili ali mu ga celo že poslali (zahtevek za 

MI ima status v obdelavi, pri čemer prejema gradiva še nismo evidentirali), 

lahko njegovo prošnjo zavrnemo. Med povezavami tega obvestila izberemo 

zahtevek za MI in pri njem evidentiramo zavrnitev (gl. pogl. 2.14, točka 2).  

Prejeto prošnjo zavrnemo tudi, če je dobavitelj zavrnil našo prošnjo za preklic 

naročila. Po izbiri COBISS/OPAC-obvestila med povezavami najprej izberemo 

naročilo in dobavitelju pošljemo prošnjo za preklic naročila (gl. pogl. 3.5.1, 

točke 2–4). 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 zavrne našo prošnjo 

za preklic naročila, lahko z evidentiranjem te zavrnitve tudi mi zavrnemo 

prošnjo našega člana (gl. pogl. 3.5.3). S tem se zaključi obdelava prejetega 

COBISS/OPAC-obvestila (obvestilo dobi status zaključeno).  

Prejeto COBISS/OPAC-obvestilo – prošnja za preklic pa se programsko obdela, 

če evidentiramo prejem gradiva, na katero se prejeto obvestilo nanaša (gl. pogl. 

4.1). 

9.1.2 Obdelava prošnje za podaljšanje roka 

izposoje 

Če gradivu, ki ga ima član izposojenega, rok izposoje še ni potekel, lahko član 

preko COBISS/OPAC-a pošlje prošnjo za podaljšanje roka izposoje.   
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Na novoprispelo COBISS/OPAC-obvestilo nas opozori "Obvestilo o prispeli 

prošnji za podaljšanje roka izposoje (COBISS/OPAC)", ki ga prejmemo na  

e-naslov za medknjižnično izposojo.  

Prejeto COBISS/OPAC-obvestilo – prošnjo za podaljšanje roka izposoje lahko 

odobrimo ali zavrnemo.  

9.1.2.1 Odobritev prošnje za podaljšanje roka izposoje  

Če od člana prejmemo COBISS/OPAC-obvestilo – prošnjo za podaljšanje roka 

izposoje, lahko prošnjo odobrimo, tako da med povezavami tega obvestila 

izberemo prejeto/dobavljeno gradivo in pri njem določimo novi datum vrnitve 

(gl. pogl. 5.9, točke 2–4). Seveda to storimo šele, ko tudi dobavitelj odobri našo 

prošnjo za podaljšanje roka izposoje (gl. tudi pogl. 5.8).  

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.   

9.1.2.2 Zavrnitev prošnje za podaljšanje roka izposoje  

Če od člana prejmemo COBISS/OPAC-obvestilo – prošnjo za podaljšanje roka 

izposoje, lahko prošnjo zavrnemo, tako da med povezavami tega obvestila 

izberemo prejeto/dobavljeno gradivo in pri njem evidentiramo zavrnitev 

prošnje za podaljšanje roka izposoje (gl. pogl. 5.10, točka 2). Seveda to storimo 

šele, ko tudi dobavitelj zavrne našo prošnjo za podaljšanje roka izposoje. S tem 

se zaključi obdelava prejetega COBISS/OPAC-obvestila (obvestilo dobi status 

zaključeno). 
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