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VSEBINA VODIČA 

• Splošna navodila za rezervacije gradiva v Centralni 
medicinski knjižnici (CMK) 

• Kaj moram urediti pred rezervacijo gradiva v COBISS Moja 
knjižnica? 

• Kakšne so omejitve pri rezervaciji gradiva? 
• Kako rezerviram gradivo brez DVD/CD in prekličem 

rezervacijo? 
• Posebnosti pri rezervaciji gradiva z DVD/CD 
• Kako rezerviram gradivo v več delih? 
• Kako podaljšam rok vrnitve gradiva? 



Splošna navodila 
za rezervacije gradiva v CMK 



V CMK je možno rezervirati gradivo v sistemu COBISS.  
 
Član lahko rezervira gradivo: 
- osebno, 
- po telefonu, 
- e-pošti, 
- preko spletnega servisa COBISS Moja knjižnica. 

 



• Proste izvode lahko član prevzame takoj, izposojene pa potem, ko 
so prosti. 

• Možne so rezervacije vseh vrst gradiva, ki ga knjižnica izposoja na 
dom. 

• O pripravljenem gradivu knjižnica obvesti člana na način, izbran v 
Moji knjižnici ali po dogovoru. 

• Član mora gradivo prevzeti v 3 delovnih dneh od prejema obvestila. 
• Član lahko prekliče rezervacijo gradiva, ki še ni pripravljeno (preden 

dobi obvestilo). 
• Članu, ki v dogovorjenem roku ne prevzame pripravljenega gradiva, 

knjižnica zaračuna stroške neprevzetega gradiva po 
veljavnem ceniku.  

• Uporabnik prejme prvi prosti izvod določenega naslova in ne 
tistega, ki ga je rezerviral. Posebnosti veljajo pri rezervaciji naslovov 
v več delih in rezervaciji paketa z več enotami (v nadaljevanju) 

http://www.mkk.si/spoznajte-knjiznico/cenik/


Kaj moram urediti pred 
rezervacijo gradiva v 

COBISS Moja knjižnica? 
 



Na spletni strani www.cobiss.si izberite možnost Moj COBISS (Moja knjižnica) 

Preko storitve Moja knjižnica lahko rezervirajo gradivo le tisti člani, ki imajo v 
nastavitvah storitve Moja knjižnica veljavne podatke za obveščanje preko e-pošte ali 
SMS-obvestil in aktivirane nastavitve e-obveščanja. 

http://www.cobiss.si/


1. Izberite ikono „Moja knjižnica“.  
2. Vnesite potrebne podatke za vstop v storitev Moja knjižnica: 
  
 

 Knjižnica: vpišemo kratico CMK  
 Št. izkaznice: študentska vpisna številka ali št. člana v CMK 
 Geslo: izbrali ste ga ob vpisu v knjižnico, lahko ga spremenite v CMK 

1. 2. 



 
Vse podatke za obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu (elektronski naslov 
in številka za sms obveščanje) lahko uredite na povezavi e-obveščanje. 

Izberete knjižnico CMK (MF, Centralna medicinska knjižnica, Ljubljana) 



Kakšne so omejitve pri 
rezervaciji gradiva? 

 



• Član lahko rezervira do 3 enote gradiva in si izposodi največ 
15 enot gradiva.  

• Član gradiva ne more rezervirati v naslednjih primerih:  
 nima aktivnega članstva,  
 rezervirane ima že 3 enote gradiva,  
 rezerviranih je že določeno število izvodov gradiva,  
 isto gradivo ima že izposojeno/rezervirano 
 ima izposojen vsaj en izvod gradiva, ki mu je potekel rok izposoje.  

 



Kako rezerviram 
gradivo brez DVD/CD ? 

 



Na spletni strani www.cobiss.si vstopite v COBISS+ (iskanje gradiva) 

http://www.cobiss.si/


V COBISS+ izberite ustrezno knjižnico (CMK) in v iskalni niz vnesite ključne besede 
želenega gradiva. 

Kliknite na izbrano gradivo (naslov), da dobite seznam prostih izvodov. 



Za rezervacijo izposojenega gradiva označite kateri koli izvod v stolpcu 
„REZERVACIJA“ . 



Odpre se nam že znano okno za vstop v 
storitev Moja knjižnica, kamor 
vnesemo prijavne podatke. 

 
  

Ponovno se odpre okno z 
izposojenimi izvodi 
želenega gradiva, kjer še 
enkrat kliknemo gumb 
REZERVIRAJ pri katerem 
koli izvodu. 



Pozorno preberite obvestilo o rezervaciji.  

Če je gradivo rezerviralo že maksimalno število uporabnikov, rezervacija ni 
možna. Prav tako ni možno rezervirati čitalniškega gradiva. 



Stanje rezerviranega gradiva je razvidno v storitvi Moje knjižnice, v zavihku Gradivo in 
podzavihku „Rezervirano“. Če gradivo še ni pripravljeno za izposojo, lahko rezervacijo 

brezplačno prekličete (obkljukajte gradivo in kliknite „Prekliči izbrano“) 
   

Svetujemo vam, da preverite tudi mesto v čakalni vrsti (rubrika Status)   



Posebnosti pri rezervaciji 
gradiva z DVD/CD 

 



Pri rezervaciji kompleta z več enotami, npr. kjer je knjigi priložen DVD (npr. Interna 
medicina, 2011; Prva pomoč, 2007; Applied Occlusion, 2008 …), uporabnik dobi tisti 
komplet, ki ga je rezerviral. 

Če je kakšen izvod še 
prost (označeno z 

zelenim kvadratkom) 
rezervirajte tega, sicer pa 

bodite pozorni na rok 
vrnitve izposojenega 

gradiva in rezervirajte tisti 
izvod, ki se bo 

predvidoma najprej vrnil 
v knjižnico. 

 
POZOR: Svetujemo vam, 
da po izvedeni rezervaciji 

preverite status 
rezerviranega gradiva - 
mesto v čakalni vrsti!  



Kako rezerviram 
gradivo v več delih? 

 



Pri rezervaciji naslovov v več delih je potrebno izbrati ustrezen del, 
ta je zapisan za poševno črto pri signaturi 

(npr. Clinical Periodontology and implant Dentistry, 2008, 2 del: MP II 22353/2 

Prvi del 

Prvi del 

Prvi del 

Prvi del 

Drugi del 

Drugi del 



Kako podaljšam rok vrnitve gradiva? 



V segmentu Moja knjižnica izberemo zavihek Gradivo in podzavihek 
„Izposojeno“ ter obkljukamo gradivo, ki ga želimo podaljšati. Nato 
kliknemo „Podaljšaj izbrano“.  

Podaljšanje je 
onemogočeno v 
sledečih primerih: 
• gre za gradivo, za 

katero podaljšanje ni 
predvideno 
(samostojni CD/DVD), 

• rok vračila je bil 
enkrat že podaljšan, 

• imate dolgove do 
CMK, 

• gradivo je že 
rezervirano s strani 
drugega uporabnika 
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