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3. ZGODOVINA IZPOSOJENEGA GRADIVA 

V knjižnici, v katero ste se prijavili, lahko pogledate 

zgodovino svojega izposojenega gradiva za zadnjih 5 let. 

V seznamu se izpiše samo gradivo, ki ste si ga izposodili 

s trenutno veljavno izkaznico.  

4. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 

Spletni servis Moja knjižnica omogoča tudi naročilo 

gradiva iz drugih knjižnic z medknjižnično izposojo. To 

možnost navadno izkoristimo, kadar naša knjižnica 

gradiva nima oz. ni dostopno (izposojeno, samo 

čitalniško, poškodovano idr.). 

a) oblikovanje zahtevka    

Naročilo za medknjižnično izposojo lahko naredite na dva 

načina. Lahko začnete v vzajemnem katalogu oz. 

katalogu knjižnice, ki ima gradivo, ali s prijavo v spletni 

servis Moja knjižnica. 

Iz kataloga: V drugi knjižnici poiščete gradivo, ki vas 

zanima, in pod zapisom o gradivu kliknete NAROČANJE 

MI. Odpre se vstopna maska, kjer se prijavite. V tem 

primeru se podatki o gradivu, ki ga naročate, samodejno 

prepišejo v obrazec.  

S prijavo v spletni servis Moja knjižnica: Po prijavi v Mojo 

knjižnico je na desni strani okno Medknjižnična izposoja, 

ki v meniju ponuja Naročanje gradiva. Kliknete nanj in 

začnete izpolnjevati obrazec. Najprej izberete, ali si boste 

gradivo izposodili ali morda potrebujete fotokopijo članka. 

Kliknete DALJE. Čim bolj popolno izpolnite podatke o 

gradivu.  

b) podatki v obrazcu  

Izpolnite preostali del naročila. Če se z miško premaknete 

na ?, bodo posamezne postavke naročila dodatno 

obrazložene. Obrazec sicer omogoča, da določite datum, 

do katerega želite prejeti gradivo, vendar je rok dobave 

odvisen tudi od knjižnice, ki  gradivo pošilja. Gradivo 

vedno prevzamete osebno. Preverite še, če so podatki za 

obveščanje točni.  

 

c) potrditev naročila 

Na koncu kliknete na POTRDITE NAROČILO in zahtevek 

za MI bo oddan. 

Medknjižnična izposoja je plačljiva po ceniku knjižnice. 

5. DOLGOVI IN OMEJITVE 

Razlogi, da ne morete podaljšati roka izposoje ali rezervirati 

gradiva, so lahko neporavnane terjatve ali kakšne druge 

omejitve (rezervacije), ki si jih lahko ogledate po kliku na 

povezavo Dolgovi in omejitve.  

6. OBVEŠČANJE 

Knjižnica ponuja svojim članom možnost avtomatičnega 

obveščanja o prispelem gradivu (rezervacija, naročilo, med-

knjižnična izposoja).  

Izbirate lahko samo med tistimi vrstami obvestil, ki jih knjiž-

nica omogoča, pod pogojem, da knjižnica že ima ali vaš e-

naslov (vpišemo ga lahko po kliku na povezavo Vnos/

sprememba e-naslova) ali številko vašega mobilnega tele-

fona (številko mobilnega telefona lahko vpišete po kliku na 

povezavo Vnos/sprememba številke za SMS). Storitev 

SMS-obveščanja je plačljiva. 

7. SPREMEMBA GESLA 

Geslo, ki ste ga pridobili v knjižnici, lahko spremenite. Paziti 

morate, da geslo ni prekratko (vsaj 6 znakov) in da ne vse-

buje šumnikov ali kakšnih drugih posebnih znakov. Če ste 

geslo pozabili, se morate obrniti na info pult v knjižnici.   

In ne pozabite se odjaviti, ko prenehate uporabljati servis 

Moja knjižnica.  

 

Vir: www.cobiss.si, Goriška knjižnica Franceta Bevka 
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Spletni servis 

MOJA KNJIŽNICA 



3. PODALJŠANJE IN REZERVACIJA 

Podaljšanje roka izposoje preko COBISS/OPAC-a je možno 

za en izposojevalni rok, in sicer če: 

– imate poravnane vse morebitne obveznosti do knjižnice 

(članarina, zamudnina, opomini ...) 

– pri gradivu ni omejitev, ki onemogočajo podaljšanje roka 

izposoje. 

a) www.ng.sik.si: Če se v spletni servis prijavljate prek 
spletne strani Goriške knjižnice, vpišete le številko član-
ske izkaznice in geslo, ki vam ga dodeli knjižnica. 

b) www.cobiss.si: Vnesete akronim (SIKNG) oziroma 
siglo (50550) Goriške knjižnice, ali pa s spustnega 
seznama izberete ime knjižnice, vnesete številko 
članske izkaznice in geslo, ter kliknete gumb VSTO-
PI.  

Rok izposoje za posamezni izvod gradiva podaljšate tako, da v seznamu 
izposojenega gradiva v stolpcu "Podaljšanje" kliknete potrditveno polje ob 
izvodu in nato gumb ŽELIM PODALJŠATI. 

Če želite podaljšati rok izposoje za vse izposojeno gradivo hkrati, kliknete 
gumb      in nato gumb ŽELIM PODALJŠATI.  

Opomba 
Če je v seznamu izposojenega gradiva v stolpcu "Podaljšanje" pred 
izvodom vprašaj (?), roka izposoje ni možno podaljšati. Po kliku na 
vprašaj, se izpišejo podatki o izvodu in pojasnilo, zakaj podaljšanje roka 
izposoje ni možno. 

Opombe 
– Rezervacija – če rezervirate izposojeno gradivo; naročilo – če rezervirate prosto gradivo. Obe storitvi sta brez-
plačni. 
– Rezervacija ni mogoča za AV-gradivo. 
– Naročite in rezervirate lahko skupno največ 3 enote gradiva. 
– Gradivo, ki ste ga rezervirali ali naročili, vas bo v knjižnici čakalo največ 5 dni. Neprevzem gradiva zaračunamo 

(0,40 € na enoto).  
– Če rezervacija ni več aktualna (bodisi ste gradivo že dobili ali pa ga ne potrebujete več), jo čim prej prekličite 
preko COBISS/OPAC-a ali sporočite knjižnici. 

V katalogu poiščete zapis za gradivo, ki ga želite rezervirati. Rezervacijo izposojenega ali 
prostega gradiva opravite v tabeli Statusi v izposoji (pod podatki o knjigi) – stolpec 
Rezervacija, in sicer s klikom na polje ob izvodu. Izbor potrdite s klikom na gumb POTRDI 
IZBOR ZA REZERVACIJO. Odpre se okno za prijavo v servis Moja knjižnica. Prijavite se in 
če ni omejitev, se rezervacija izvede. Izpišejo se podatki o rezerviranem izvodu in ustrezno 
sporočilo.  

S pomočjo spletnega servisa Moja knjižnica lahko preko interneta kjer-

koli in kadarkoli uporabljate različne storitve knjižnice: preverite izposo-

jeno gradivo, podaljšate rok vračila ali rezervirate izposojeno in naročite pro-

sto gradivo ... 

1. DOSTOP  

a) Na spletni strani Goriške knjižnice (www.ng.sik.si) kliknete na ikono COBISS.SI 

(Prijava v knjižnico). 

b) Na spletni strani COBISS/OPAC-a (www.cobiss.si) kliknete na storitev Moja knjižnica 

ali na povezavo Vstopite. 

2. PRIJAVA  

a) podaljšanje 

b) rezervacija 


