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4. 5. 2020 
 

Navodila za evidentiranje vračila gradiva, ki mora v 

karanteno 

 

1 Uvod 

V navodilih je opisan postopek evidentiranja vračila gradiva v programski opremi 

COBISS3/Izposoja zaradi upoštevanja karantene vrnjenega gradiva v skladu s priporočili 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). 

 

2 Vračanje gradiva v COBISS3/Izposoji 

Gradivo, ki ga bodo člani vrnili in ga bo knjižnica postavila v karanteno, je treba pri članu 

označiti kot zadržano. Gradiva ne vračamo, kot je to običajna praksa.  

 

POZOR: 

Za vstop v okno Gradivo domače knjižnice NE uporabimo metode 

za hitro vračanje gradiva Neprosto gradivo / Vračanje, brisanje 

(tipka V), ampak uporabimo metodo Član / Gradivo domače 

knjižnice (tipka I).  

Z namestitvijo programske opreme COBISS3, V6.26-00, je bila namreč 

nameščena tudi sprememba pri delovanju metode za hitro vračilo gradiva, 

pri kateri se izbrani izvod zdaj razdolži takoj po vnosu inventarne številke. 

Pri izbranem članu v oknu Gradivo domače knjižnice označimo izvod gradiva, ki ga član želi 

vrniti, ali inventarno številko tega gradiva preberemo s čitalcem in nato kliknemo gumb Zadrži 

(gl. sliko 1).  
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Slika 1: Vračilo z zadržkom 

 

Tako vrnjeno gradivo ostane pri članu še naprej evidentirano in dobi status B – zadržano (gl. 

sliko 2). 

 

 

Slika 2: Izvod je vrnjen z zadržkom 
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Programska oprema je bila za čas veljave ukrepov karantene dopolnjena, tako da se, ko pri 

članu označimo gradivo kot zadržano, določi datum poteka statusa B – zadržano za 7 dni. 

To omogoča natančno vodenje evidence o datumu poteka karantene izvoda (statusa B) tudi v 

programski opremi COBISS3/Izposoja. 

Če član vrne gradivo z zamudo, se bo zamudnina evidentirala že ob postavitvi gradiva v status B 

– zadržano. Ko ima gradivo status zadržano, zamudnina ne teče več, prav tako član za gradivo s 

tem statusom ne dobiva opominov. Če član vrne gradivo, za katero obstajajo rezervacije, se bo o 

tem izpisalo sporočilo, gradivo pa bo šele po dokončni razdolžitvi izvoda dodeljeno prvemu 

članu v rezervacijski vrsti (gl. sliko 3). Člani lahko gradivo s statusom zadržano tudi rezervirajo. 

 

 

Slika 3: Vračilo z zadržkom – rezervirano gradivo 

 

Pri vračilu gradiva, ki je bilo izposojeno v drugem oddelku, je treba vračilo z zadržkom izvesti v 

tistem oddelku. 

 

3 Shranjevanje gradiva 

Vrnjeno gradivo postavimo na mesto, ki je predvideno za hrambo gradiva v karanteni. 

Predlagamo, da gradivo, vrnjeno na posamezni dan, postavite skupaj na določeno mesto in to 

skupino gradiva opremite z datumom vrnitve in/ali datumom poteka karantene. 

 

V iskalniku razreda Neprosto gradivo lahko: 

• poiščemo gradivo, ki mu bo potekel status B – zadržano na določen dan (npr. pretekli 

dan); v iskalno polje Datum poteka vpišemo datum ali obdobje, ki nas zanima, in v polje 

Status v izposoji status B – zadržano (gl. sliko 4); 
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Slika 4: Iskanje gradiva, ki mu poteče status zadržano na izbrani dan 

 

• preverimo, pri katerem gradivu je poteklo določeno število dni od vrnitve v knjižnico; v 

iskalno polje Status v izposoji vnesemo status B – zadržano in po potrebi iskanje omejimo 

na določen oddelek ter rezultate iskanja razvrstimo glede na atribut Vrnitev/brisanje (gl. 

sliko 5);  
 

 

Slika 5: Iskanje gradiva, ki je bilo vrnjeno na določen dan 

 

• seznam gradiva, vrnjenega na določen dan, lahko pripravimo tudi z izpisom I-G-01: 

Gradivo po transakcijah; v iskalnem polju Transakcija izberemo vračilo z zadržkom in v 

iskalno polje Obdobje vpišemo datum ali obdobje, ki nas zanima (gl. sliko 6). 
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Slika 6: Priprava izpisa I-G-01: Gradivo po transakcijah 

 

4 Dokončna razdolžitev gradiva 

Po izteku karantene gradivo pri članih dokončno razdolžimo in ga postavimo na knjižne police 

ali ga pripravimo na prevzem za člana, ki je gradivo rezerviral. Predlagamo, da to storite vsak 

dan pred odprtjem knjižnice. 

Za dokončno razdolžitev gradiva predlagamo uporabo metode Neprosto gradivo / Vračanje, 

brisanje oz. hitro tipko V (gl. sliko 7).  

 

Slika 7: Metoda Vračanje, brisanje 
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V primeru, da je gradivo rezervirano, se bo ob razdolžitvi gradiva o tem izpisalo sporočilo, 

izvedeni bodo vsi postopki, ki so običajni ob vračilu rezerviranega gradiva (izpis listka, 

obveščanje člana …).  

 

5 Vračanje gradiva na knjigomatih 

Do nadaljnjega se bo spremenilo tudi vračanje gradiva na knjigomatu. Gradivo, ki ga bodo člani 

vrnili na knjigomatu in ga bo knjižnica postavila v karanteno, bo ob vrnitvi pri članu označeno 

kot zadržano. Določil se mu bo datum poteka statusa B – zadržano za 7 dni.  

Še nekaj napotkov: 

• Predlagamo, da člane knjižnice seznanite s tem, da bo gradivo po vračilu moralo biti v 

karanteni in bo pri članu ostalo evidentirano do konca poteka karantene. V servisu Moja 

knjižnica bodo člani namreč lahko videli, da je to gradivo še evidentirano pri njih (stolpec 

Drugo gradivo), čeprav je bilo že vrnjeno v knjižnico.  

• Obvestilo o spremembah pri vračanju gradiva je smiselno dodati tudi na spletno stran 

knjižnice, oglasne deske v knjižnici oz. o tem obvestiti člane in preostale obiskovalce 

knjižnice po vseh ustaljenih kanalih za obveščanje. 

• Zaradi karantene se bo v primeru rezervacij podaljšalo obdobje, ko si bo član gradivo, ki 

ga je rezerviral in je bilo vrnjeno, lahko dejansko izposodil. Zato je smiselno razmisliti o 

podaljšanju obdobja veljavnosti rezervacij neprostega gradiva. 

• Pri vračilu inventarja svetujemo razkuževanje in ročno vodenje evidence. Vračila 

inventarja z zadržkom v programski opremi COBISS3/Izposoja ni možno zavesti.  

• Za privzeto določitev datuma poteka statusa B – zadržano za 7 dni, je v 

COBISS3/Izposoji uveden nov parameter, ki ga lahko na podlagi poslane zahteve s strani 

knjižnice tudi spremenimo. 

 

 

 

 


