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4.1 IZBIRA ČLANA 

V okno Gradivo domače knjižnice pridemo na naslednji način: 

 

1. Označimo razred Član in izberemo metodo Razred / Gradivo domače 

knjižnice. 

Odpre se okno Iskanje po ključu. 

2. Člana lahko poiščemo na dva načina: 

 z identifikacijo člana po številki članske izkaznice 

V okno Iskanje po ključu vpišemo ali s čitalnikom vnesemo številko 

članske izkaznice. Vpišemo lahko tudi številko alternativne izkaznice, 

npr. študentske. V tem primeru moramo pri članih evidentirati tudi te 

alternativne številke. 

 z iskanjem člana po kakšnem drugem podatku 

 

V oknu Iskanje po ključu pustimo vnosno polje prazno in kliknemo gumb V 

redu, nakar se nam odpre iskalnik za člana, kjer lahko iščemo (npr. po priimku 

in imenu).  

V iskalnik za člana pridemo tudi, če v evidenci članov vpisana številka ne 

obstaja. 

 

Nasvet: 

Če član že je na delovnem področju, ga z miško označimo in nato uporabimo 

metodo Gradivo domače knjižnice iz priročnega menija.   

 

Ob izbiri člana se izvedejo nekatere programske kontrole in izpišejo ustrezna 

opozorila: 

 Če je pri članu postavljena omejitev Onemogočen obisk ali Samo 

dostop do interneta, se izpiše opozorilo. V primeru teh omejitev lahko 

v oknu Gradivo domače knjižnice samo vrnemo gradivo ali 

spremenimo omejitve člana v urejevalniku Član. 

 Če je pri članu postavljena katera od omejitev Prepoved izposoje na 

dom, Zadržana izkaznica, Izgubljena izkaznica ali Najdena izkaznica, 

se izpiše opozorilo. 

 Če je pri članu postavljena omejitev Prepoved izposoje na dom, je v 

urejevalniku Gradivo domače knjižnice izbirni gumb Na dom 

neaktiven, pri omejitvi Zadržana izkaznica so neaktivni gumbi 

Izposodi, Podaljšaj in Rezerviraj, če pa je pri članu postavljena 

omejitev Onemogočeno podaljšanje, je neaktiven gumb Podaljšaj. 

 Če je pri članu evidentirana terjatev, ki v določenem obdobju ni bila 

poravnana, so neaktivni gumbi Izposodi, Podaljšaj in Rezerviraj. 

  

Postopek 
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Obdobje in višina zneska se določi s posebnim parametrom na zahtevo 

knjižnice.  

 Če  član dopolni 18 let in je kot vrsta poštnega naslova za opomine 

določen naslov skrbnika/poroka, se izpiše sporočilo. 

 

Če član obstaja v evidenci, se odpre okno Gradivo domače knjižnice. 
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