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Prijava v Digitalno knjižnico Univerze v 
Ljubljani - DiKUL 

 

 

 

 

 

 

Portal DiKUL je spletni portal, namenjen študentom in zaposlenim na Univerzi v 

Ljubljani, za iskanje znanstvene in strokovne literature iz vseh znanstvenih področij. 

Omogoča tudi dostop do celotnih besedil člankov e-revij in do poglavij e-knjig. Za 

uporabo DiKUL-a je potrebna prijava s študentsko ArnesAAi identiteto. 

 

1. Na spletni strani www.cobiss.si izberete povezavo »COBISS+ (iskanje gradiva)« 

ter kliknite na zavihek »Baza podatkov« (zgoraj levo) ter med ponujenimi izberite 

»DiKUL«.  

 

 

Slika 1: DiKUL kot del Baze podatkov v COBISS 

http://www.cobiss.si/
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2. Prikaže se (rdeča) začetna stran DiKUL z iskalnim okencem, v katerem piše: 

»Trenutno NISTE avtorizirani za dostop do e-virov«, kar pomeni, da se je potrebno 

prijaviti, da boste lahko dostopali do polnih besedil.  

Do načinov prijave pridete s klikom na Za polni dostop se »PRIJAVITE« ALI pa v meniju 

zgoraj desno kliknete na »Moj profil« ter »Prijava«. 

 

Slika 2: Začetna stran DiKUL 

 

3. Prikažeta se dva načina prijave v Moj profil COBISS. Če ste včlanjeni v našo 

knjižnico in imate za tekoče študijsko leto urejeno članstvo, potem izberite »Moja 

knjižnica« ter se vpišite z vašo vpisno številko ter geslom, ki ga sicer uporabljate 

za Mojo knjižnico v COBISS.  

 

Če imate študentsko identiteto UL, se lahko prijavite s klikom na »ArnesAAI«. 

 

Slika 3: Dva načina prijave v DiKUL, izberemo ArnesAAI 
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4. Prikaže se oranžno-siva spletna stran Arnes-a, kjer je potrebno izbrati domačo 

organizacijo - iz spustnega seznama izberite »Univerza v Ljubljani«.  

 

Slika 4: Izbor domače organizacije (1/2) 

 

 

5. Ko izberete domačo organizacijo, kliknete na »Izberite«.  

 

Slika 5: Izbor domače organizacije (2/2) 
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6. Vnesite podatke, ki jih uporabljate za digitalno identiteto: uporabniško ime je 

elektronska pošta, geslo je tisto, ki ste ga določili pri prevzemu digitalne identitete. 

Nato kliknite na »Prijava«. 

 

Slika 6: Vnos uporabniškega imena in gesla 

 

7. Prikaže se vaš profil v COBISS (Moj profil COBISS). Da začnete iskati v 

DiKUL, v zgornji menijski vrstici kliknite na »Novo iskanje«.  

 

 

Slika 7: Moj profil COBISS, kliknite na »Novo iskanje« 
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8. Ponovno se prikaže začetna stran DiKUL z iskalnikom, v kateremu spodaj piše 

»Trenutno STE avtorizirani za dostop do e-virov UL.«, kar pomeni, da boste sedaj 

lahko dostopali tudi do celotnih besedil e-člankov in ostalih vrst gradiva.  

 

9. Ko boste želeli dostopati do celotnih besedil, vas bo DiKUL preusmeril na zunanje 

ponudnike vsebin. Pred tem se bo pogosto prikazal vmesni korak, ko se bo 

potrebno še enkrat avtenticirati z vašo digitalno identiteto Univerze v Ljubljani 

(AAI prijava - desno), ALI pa s podatki za servis Moja knjižnica (levo).  

 

Slika 8: Prijava za oddaljeni dostop do informacijskih virov UL 


