
             
  
 
 
PRIJAVA 
Pogoj za uporabo servisa Moja knjižnica je članstvo v Mariborski knjižnici.  
Številka vaše izkaznice.  
Geslo - začetno geslo za dostop vam dodelimo v katerikoli naši enoti, samostojno ga lahko spreminjate v okolju Moja 
knjižnica. 

 
 

E - OBVEŠČANJE 
Na prejemanje e-obvestil preko e-pošte ali SMS se samostojno naročite/odjavite v okolju Moja knjižnica.  

                      
         

Obvestila po e-pošti:  
1. E-obveščanje.  
2. Vnos/sprememba e-naslova - vnesite ali po potrebi spremenite vaš e-naslov.  
3. Prijavite se v vaš e-poštni naslov in potrdite povezavo, ki jo prejmete iz sistema COBISS. 
4. Ponovna prijava v servis Moja knjižnica. 
5. E-obveščanje. 
6. Nastavitve - izberite obvestila, ki jih želite prejemati in shranite (gumb SPREMENI NASTAVITVE). 
 

Obvestila preko mobilnega telefona: 
1. E-obveščanje.  
2. Vnos/sprememba številke za SMS - vnesite ali po potrebi spremenite številko vašega mobilnega telefona in sledite 

programskim navodilom. 
3. Nastavitve - izberite obvestila, ki jih želite prejemati in jih shranite (gumb SPREMENI NASTAVITVE). 
 

mCOBISS http://m.cobiss.si/ – Virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah omogoča:  
- dostop do informacij v več kot 400 slovenskih knjižnicah, 
- iskanje gradiva, rezervacije gradiva, pregled in preklic rezervacij, 
- pregled izposojenega gradiva in podaljšanje roka izposoje, 
- pregled dolgov in omejitev, 
- pregled zgodovine izposoje, 
- prejemanje e-obvestil…in še več. 

Servis Moja knjižnica 

www.cobiss.si 

http://m.cobiss.si/


IZPOSOJA, REZERVACIJE IN PODALJŠANJE 
Rezervacija gradiva: 

1. Vstopite v katalog COBISS/OPAC (www.cobiss.si). 
2. Izberite knjižnico, kjer želite poiskati gradivo.  

 Splošne knjižnice – Mariborska knjižnica – Vsi oddelki ali izberete enega izmed oddelkov. 
3. Poiščite gradivo, ki ga želite rezervirati in kliknite v okence (krog) na desni strani seznama. 
4. Kliknite gumb REZERVIRAJ in se prijavite v servis Moja knjižnica. 

 
! Če ste rezervirali gradivo, ki je prosto, se vam izpišejo podatki o rezerviranem gradivu, v kateri enoti ste ga rezervirali in v kolikšnem času morate gradivo 
prevzeti. Če ste rezervirali gradivo, ki je izposojeno, se vam izpiše, da ste rezervirali gradivo, ki ni prosto. Ko bo gradivo na voljo za vas, boste o tem 
obveščeni v skladu z izbranim načinom obveščanja. V stolpcu "Rezervirano gradivo" lahko sami spremljate, na katerem mestu v čakalni vrsti se nahajate 
za rezervirano gradivo. 
 

! Če rezerviranega gradiva ne prevzamete ali rezervacije ne prekličete, knjižnica obračuna stroške po veljavnem ceniku. 
 

Podaljšanje roka izposoje: 
1. Prijava v servis Moja knjižnica. 
2. V seznamu izposojenega gradiva v stolpcu "Podaljšanje"  kliknete potrditveno polje ob gradivu, ki ga želite podaljšati  

in nato gumb "ŽELIM PODALJŠATI". 

Če želite podaljšati rok izposoje vsemu izposojenemu gradivu hkrati, kliknite na gumb in nato gumb "ŽELIM 
PODALJŠATI". 

! Po kliku na gumb "ŽELIM PODALJŠATI" se vam izpiše nov datum vračila izposojenemu gradivu. Če je v seznamu izposojenega gradiva v stolpcu 
"Podaljšanje" pred izvodom vprašaj (?), roka izposoje ni mogoče podaljšati. Po kliku na vprašaj se izpišejo podatki o gradivu in pojasnilo, zakaj 
podaljšanje ni mogoče. 

! Izposojeno gradivo lahko podaljšate do največ 9 tednov oziroma 63 dni, če izposojeno gradivo ni rezervirano pri drugem bralcu! 

 

DOLGOVI IN OMEJITVE 
Razlog, da gradivu ne morete podaljšati izposojevalnega roka, so lahko neporavnane terjatve v katerikoli izmed naših enot ali 
kakšne druge omejitve. Katere so te terjatve ali omejitve, pregledujete pod možnostjo Dolgovi in omejitve. 
 
MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 
Če v naši knjižnici iskanega gradiva ni na voljo, vam ga lahko naročimo iz druge knjižnice v Sloveniji(POZOR: Ne iz druge 
enote Mariborske knjižnice). Storitev je plačljiva, strošek plača član, ki gradivo naroči. Gradivo prevzamete v knjižnici Rotovž. 
 
ZGODOVINA IZPOSOJENEGA GRADIVA 
Program vam ponuja možnost, da si izdelate zgodovino vaše izposoje od leta 2008 naprej. 

! E-obveščanje ni popolnoma zanesljiv način prenašanja obvestil, zato ste vaše obveznosti do knjižnice dolžni poravnati tudi v primeru, če e-obvestila o 

nekem dogodku niste prejeli. 

Mariborska knjižnica,Rotovški trg 2,2000 Maribor, telefon: 02 23 52 100, http://www.mb.sik.si , e-mail:info@mb.sik.si  
Pri oblikovanju navodil smo uporabili slikovne in vsebinske predloge servisa Moja knjižnica, pridobljene s spletne strani http://www.cobiss.si in jih objavljamo z dovoljenjem 

IZUM-a. 

http://www.cobiss.si/
http://www.mb.sik.si/
https://www.cobiss.si/

