
Moj COBISS omogoča: 
 podaljševanje roka izposoje 
 rezervacijo izposojenega ali prostega 

gradiva 
 pregledovanje seznama 

izposojenega in rezerviranega 
gradiva 

 izbiro načinov obveščanja med 
knjižnico in uporabnikom 

 pregled zgodovine izposoje gradiva  
 
Prijava v servis Moj COBISS (Moja 
knjižnica) ali v iskalnika po e-virih 
DiKUL in Mrežnik: 

 vpis ali izbor knjižnice »Zdravstvena 
fakulteta« (akronim VSZLJ) 

 vpis članske številke Knjižnice ZF 
(navedena je pred imenom na 
zadolžnicah za izposojeno gradivo)  

 vpis gesla (spremeniti ga je mogoče 
tudi v servisu Moj COBISS)  
 
Oddaljeni dostop do informacijskih 
virov preko DiKUL-a in Mrežnika  
rednim in izrednim študentom ZF ter 
zaposlenim na ZF omogoča 
pregledovanje, branje, shranjevanje 
in tiskanje iz naročniških 
informacijskih virov s poljubne 
lokacije ob poljubnem času.  
 
 

Ob vpisu v prvi ali višji letnik redni 
in izredni dodiplomski in 
podiplomski študenti Univerze v 
Ljubljani poravnajo članarino za 
knjižnice vseh fakultet Univerze v 
Ljubljani, CTK in NUK.  
Ob urejenem študentskem statusu 
dodatno plačilo za članstvo v teh 
knjižnicah ni potrebno. 
 

 

 

Preizkusite tudi mobilnim napravam 
prilagojeno različico mCOBISS. 
 

mCOBISS 
Virtualna knjižnica Slovenije 

na mobilnih napravah 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

KNJIŽNICA 
 

Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana 
2. nadstropje soba 216 
http://www.zf.uni-lj.si  

 (01) 300 11 57 
knjiznica@zf.uni-lj.si 
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Knjižnica Zdravstvene fakultete 
Univerze v Ljubljani svojim članom 
omogoča naslednje storitve: 

 izposoja, rezerviranje in  naročanje 
gradiva 

 elektronsko obveščanje o poteku 
roka izposoje ter o prispelem 
rezerviranem gradivu  

 uporaba računalnika, dostop do 
spleta in natis gradiva 

 pomoč in svetovanje pri uporabi 
informacijskih virov  

 oddaljeni dostop (DiKUL, Mrežnik) 
 uporaba spletnega servisa Moj 

COBISS 
 prostor za študij 

 
Za vpis v knjižnico potrebujete  
veljavno študentsko izkaznico (ali 
potrdilo o vpisu) in veljavni osebni 
dokument. 

 

Vrsta in rok izposoje, možnost 
podaljšanja: 

 čitalniško gradivo (vračilo isti dan) – 
tiskana visokošolska dela, nekateri 
priročniki 

 knjige, CD-ROM-i, videokasete ipd. – 
izposoja na dom za 1 mesec, dvakrat 
podaljšanje za 14 dni 

 gradivu, ki ga je rezerviral drug član 
knjižnice, roka izposoje ni mogoče 
podaljšati 

 revije – izposoja na dom za 1 dan 
 
Poravnane morajo biti vse 
obveznosti (članarina, zamudnina, 
opomini)! 
 
Podaljšanje, naročanje ali 
rezervacija: 

 osebno ob obisku knjižnice 
 po telefonu 
 po e-pošti 
 preko spletnega servisa Moj COBISS  

Možnosti e-obveščanja preko 
servisa Moj COBISS: 

Vrsta obvestila E-naslov  SMS 

Obvestilo o poteku 
rezervacije:  

  
 

Obvestilo o 
prispelem 
rezerviranem 
gradivu:  

  
 

Obvestilo o 
skorajšnjem poteku 
roka izposoje:  

  
 

Obvestilo o 
skorajšnjem 
opominu:  

  
 

Obvestilo o poteku 
članstva:  

  
 

Obvestilo o 
neporavnanih 
terjatvah:  

  
 

Splošna obvestila 
knjižnice:    

 


