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Navodila za rezervacije v COBISS+ 

 

V sistemu COBISS+ lahko gradivo rezervirate, da ga potem enostavno in hitro prevzamete na 

izposojevalnem pultu v knjižnici. Rezervirate lahko:  

- izposojeno gradivo (dobite obvestilo, ko bo gradivo vrnjeno v knjižnico) in 

- prosto gradivo (da vas v vmesnem času, kdo ne prehiti). 

Pogoj, da lahko gradivo rezervirate, je urejeno članstvo v knjižnici UL PEF. Če ste člani več 

knjižnic, je pomembno, da se v vaš profil Moj Cobiss vedno prijavljate s podatki iste knjižnice.  

Gradivo rezervirate na spletni strani Cobiss.si ali preko aplikacije mCOBISS. 
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Postopek 
 

1. Izberite katalog knjižnice Pedagoške fakultete in poiščite želeno gradivo. 
 

Na Cobiss.si v spodnje iskalno okence vtipkajte PEFLJ (akronim knjižnice), v zgornje iskalno 

okence pa želeno gradivo, ki ga želite rezervirati (gl. Sliko 1).  

Za pomoč pri iskanju si oglejte dokumenta Iskanje knjig (monografij) in iskanje člankov v 

revijah.  

 

Slika 1: Osnovno iskanje Cobiss

 

 

Ko najdete knjigo, ki jo želite rezervirati, kliknete na naslov. Prikažejo se vam vsi izvodi, ki so 

na voljo v naši knjižnici (gl. Slike 2, 3 in 4).  

 

 

Slika 2: Izbirno iskanje Cobiss+ 

 

 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/iskanje_clanki_revije.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/iskanje_clanki_revije.pdf
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Slika 3: Prikaz vseh izvodov želene knjige 

 

Slika 4: Prikaz vseh izvodov želene knjige v mCOBISS 
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2. Izberite želeni izvod. 
 

V stolpcu Rezervacija kliknite na polje pri gradivu, ki ga želite rezervirati (zelena kljukica — 

»rezerviraj«; gl. Sliko 3). Pojavi se okno »Prijava v profil Moj COBISS« (gl. Sliko 5).  

 

Preko mobilne aplikacije mCOBISS izberete gradivo tako, da najprej kliknete na izvod knjige, 

nato pa na »Rezerviraj« (spodaj desno, gl. Sliko 4).  

 

Slika 5: Prijava v profil Moj COBISS 

 

 

V naslednjem koraku izpolnite tri podatke: 

 

- izberete knjižnico (PEFLJ – Pedagoška fakulteta, Ljubljana), 

- napišete vašo številko izkaznice = vpisna številka študenta ali knjižnična številka 

člana, ki jo npr. najdete na izpisku izposojenih knjig ali na knjižnični članski izkaznici, 

- napišite vaše geslo, ki smo vam ga dodelili ob včlanitvi v knjižnico).  

 

V primeru, da se gesla ne spomnite, kliknite na »Pozabljeno geslo za Mojo knjižnico«. V 

primeru, da gesla še nimate, pa kliknite na »Pridobi geslo za Mojo knjižnico« (gl. Sliki 6 in 

7 na naslednji strani).  
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Slika 6: Prijava v Moj COBISS z vpisno številko in geslom 

 

 

Slika 7: Ponastavitev pozabljenega gesla 
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3. Preglejte podatke. 
 

Izpisalo se bo obvestilo, da ste gradivo rezervirali (Slika 7). Sedaj je računalnik poslal 

vaš zahtevek v knjižnico in je potrebno počakati, da knjižničarka pripravi knjigo.  

 

Slika 8: Gradivo je rezervirano. 

 
 

Za rezervacijo drugega gradiva se vrnete na iskanje gradiva in kliknete na »rezerviraj«. Ni se 

vam potrebno ponovno prijavljati v Moj COBISS, ker si vas bo računalnik zapomnil (gl. Sliko 8). 

V naši knjižnici UL PEF lahko naenkrat rezervirate do 3 knjige.  

Slika 9: Pri izbiri naslednje rezervacije si vas računalnik zapomni. 
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4. Počakajte na obvestilo o izvedbi, ki ga boste prejeli po e-pošti. 
 

Ko bo rezervirana knjiga pripravljena za prevzem, boste dobili obvestilo po e-pošti (in v 

aplikaciji mCOBISS, če jo uporabljate). 

Primer e-pošte: 

I - OBVESTILO O PRISPELEM REZERVIRANEM GRADIVU 

 

 

 

Spoštovani! 

 

Sporočamo vam, da čaka na vas naslednje gradivo, ki ste ga rezervirali: 

 

04.02.2019 TI=Misliti socialne inova... AU=Gaber, Slavko (urednik); 

Tašner, Veronika (urednik); Gaber, Goran (prevajalec); Mojškerc, Nataša 

(prevajalec); Šušterič, Nika (prevajalec); Petek, Tomaž (lektor) 

 

Prosimo vas, da gradivo čim prej prevzamete. 

 

Lep pozdrav! 

 

 

Naš naslov: 

Pedagoška fakulteta 

Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 

tel.: +386 1 589 23 32 

e-pošta: knjiznica@pef.uni-lj.si 

 

 

To je sistemsko sporočilo, ki ste ga prejeli kot naročnik na 

e-obvestila, zato ne odgovarjajte nanj.  Odjavite se lahko preko servisa 

Moja knjižnica (https://plus.si.cobiss.net/opac7/user/login). Za dodatne 

informacije pošljite sporočilo na naslov knjiznica@pef.uni-lj.si 

 

--------------------------COBISS3/Izposoja-------------------------- 

 

5. Prevzem gradiva v knjižnici 

 
Knjižničarke se potrudimo, da vam gradivo pripravimo takoj, ko 

je mogoče. Ko je gradivo pripravljeno, vam COBISS+ sistemsko 

pošlje e-sporočilo.  

 

Rezervirano gradivo prevzamete osebno v knjižnici pri 

izposojevalnem pultu. S seboj imejte člansko izkaznico (= 

študentska izkaznica). Če nimate navedenega, potrebujete za 

prevzem knjig osebni dokument. 

 

 

mailto:knjiznica@pef.uni-lj.si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/user/login
mailto:knjiznica@pef.uni-lj.si
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6. Preklic rezervacije 

 

Če ugotovite, da knjige ne boste potrebovali, lahko rezervacijo gradiva brez stroškov 

prekličete. Rezervacijo lahko brez stroškov1 prekličete tudi, če ste že prejeli obvestilo, da 

vas knjiga čaka v knjižnici.  

 

Slika 10: Preklic rezervacij 

 

 

Postopek preklica rezervacije (Slika 9): 

- Prijavite se v Moj COBISS in izberite knjižnico PEFLJ (če ste član več knjižnic), 

- izberite zavihek »Rezervirano«, 

- s kljukico označite gradivo, kateremu želite izbrisati rezervacijo, 

- kliknite na »Prekliči izbrano«, 

- program vam napiše, da je rezervacija preklicana (Slika 10).  

Slika 11: Preklicana rezervacija 

 

                                                           
1 Velja za knjižnico UL PEF. 
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Da ne bi prišlo do zlorabe gesla, se po zaključenem delu ne pozabite odjaviti. Po končanem 

delu v storitvi Moja knjižnica se odjavite s klikom na gumb ODJAVA. 

 

 

Navodila za rezervacijo gradiva so dostopna tudi na spletni strani Cobiss.si, kjer so opisani tudi 

razlogi za neuspešno rezervacijo. Za dodatno pomoč in pojasnila se obrnite na 

knjiznica@pef.uni-lj.si oz. 01 5892 332. 

 

Video posnetek postopka rezervacije gradiva na Youtube: 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila za rezervacije v COBISS+ 

Knjižnica UL PEF 

Februar 2019  

 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/help#rezervacijagradivaaidmylibresra
mailto:knjiznica@pef.uni-lj.si
https://www.youtube.com/watch?v=UU-iSKBqiM8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UU-iSKBqiM8&feature=youtu.be

