
REZERVACIJA/NAROČANJE GRADIVA 

Po uspešnem iskanju gradiva in prikazu rezultatov iskanja lahko s klikom na posamezen zapis 

prikličemo podrobnejše podatke o gradivu in zalogi v posameznih knjižnicah.  

 

 

 

Če knjižnica omogoča rezervacije gradiva, lahko s klikom na gumb Rezerviraj gradivo rezerviramo. 

 

 

 

Po potrditvi izbora za rezervacijo in uspešni prijavi v Moj profil COBISS se izvede rezervacija. 

Izpišejo se podatki o rezerviranem izvodu in sporočilo, ki je odvisno od tega, ali smo rezervirali prosto 

ali izposojeno gradivo. Rezervirano gradivo se prikaže v seznamu Rezervirano. 



 

 

 

V nekaterih primerih rezervacija gradiva ni možna in je gumb Rezerviraj neaktiven. Razlogi za to so 
lahko: 

 izvod je omejeno dostopen; 

 izvod je izposojen za nedoločen čas. 

Če pa rezervacija gradiva ni bila uspešna, se izpiše obvestilo s pojasnilom. 

Preklic rezervacije 

Posamezno rezervacijo prekličemo tako, da v seznamu rezerviranega gradiva označimo potrditveno 

polje ob gradivu (1. stolpec) in nato kliknemo gumb Prekliči izbrano. Če želimo preklicati vse rezervacije 

hkrati, označimo potrditveno polje v naslovni vrstici tabele in nato kliknemo gumb Prekliči izbrano. 

Po kliku na gumb Prekliči izbrano se v prvem stolpcu pri gradivu pokaže opozorilni znak, v 

stolpcu Status pa se izpiše sporočilo: "Rezervacija preklicana." Gradivo je izbrisano iz seznama 

rezerviranega gradiva. 

 

PODALJŠANJE ROKA IZPOSOJE GRADIVA 

V menijski vrstici v desnem delu zaslona kliknemo možnost Moj COBISS. 

 

 



S klikom na gumb Moja knjižnica se vam odpre okno kjer izberemo knjižnico, vpišemo številko 
članske izkaznice in geslo. S klikom na gumb Prijava in pravilnim vnosom avtorizacijskih podatkov 
pridemo v profil Moj COBISS. 

 

 

Rok izposoje za posamezni izvod gradiva podaljšamo tako, da v seznamu izposojenega gradiva 
označimo potrditveno polje ob izvodu (1. stolpec) in nato kliknemo gumb Podaljšaj izbrano. Če želimo 
podaljšati rok izposoje za vse izposojeno gradivo hkrati, označimo potrditveno polje v naslovni vrstici 
tabele in nato kliknemo gumb Podaljšaj izbrano. 

 

Nad zavihki z evidentiranim gradivom se izpiše sporočilo o tem, koliko izvodov izposojenega gradiva 
je bilo izbranih za podaljšanje ter za koliko izbranih izvodov je bil rok izposoje uspešno oziroma 
neuspešno podaljšan. 

Če je bil rok izposoje uspešno podaljšan, se pri izvodu pokaže zelena kljukica, v stolpcu Vrniti do pa 
se izpiše novi rok vrnitve. Izvod se v seznamu gradiva razvrsti glede na rok vrnitve. 

Če roka izposoje ni možno podaljšati za celotno obdobje podaljšanja, ker je število podaljšanj omejeno, 
se izpiše opozorilo: 

"Roka izposoje ni možno podaljšati ali podaljšanje ni bilo uspešno." 

 


