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OSNOVNE INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE 

OB PRVEM VPISU V KNJIŽNICO



MIKLOŠIČEVA KNJIŽNICA – FPNM

je knjižnica treh fakultet: Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete ter Fakultete za naravoslovje in matematiko.

VPIS  V KNJIŽNICO

Po elektronski pošti prejeti obrazec Vpisnica izpolnite, natisnete, podpišete, in nato obrazec v optično prebrani 
obliki vrnete po elektronski pošti na elektronski naslov knjiznica.mkmb@um.si (Zadeva: Vpis v knjižnico).
O vpisu vas bomo obvestili po vaši uradni elektronski pošti.

Vpis poteka na vpisnem mestu ob vhodu v knjižnico. Ob vpisu morate predložiti veljavno študentsko izkaznico 
(osebni dokument). Ob vpisu moramo v knjižnici aktivirati študentsko izkaznico.

Spletni vpis je mogoč na strani COBISS+ ali na spletni strani Miklošičeve knjižnice – FPNM.

Članstvo v knjižnici študentom in zaposlenim na UM podaljšujemo z vsakim novim študijskim letom.

Študentje brez statusa urejajo članstvo v matični knjižnici.

Študentje UM plačajo članarino ob vpisu v prvi ali višji letnik.



Z vpisom v eno visokošolsko knjižnico UM ste član vseh fakultetnih knjižnic UM:

• Miklošičeva knjižnica – FPNM, Maribor;
• Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor;
• Fakulteta za energetiko, Krško;
• Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Maribor;
• Fakulteta za logistiko, Celje – Krško;
• Fakulteta za organizacijske vede, Kranj;
• Knjižnica tehniških fakultet, Maribor;
• Medicinska fakulteta, Maribor;
• Pravna fakulteta, Maribor;
• Univerzitetna knjižnica, Maribor;
• Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana;
• Fakulteta za zdravstvene vede, Maribor;
• Fakulteta za turizem, Brežice.



STORITVE KNJIŽNICE

Knjižnica omogoča svojim uporabnikom izposojo knjig, revij, učbenikov, priročnikov, enciklopedij, slovarjev, 
neknjižnega gradiva (CD, DVD, plakati ...) ter diplomskih del, magisterijev in doktoratov.

Prav tako je omogočen dostop do elektronskih virov informacij (lokalni ter vzajemni knjižnični katalog COBISS+, 
mCOBISS, online dostop do baz podatkov s polnimi besedili ter digitalne knjižnice UM, dCOBISS -
https://d.cobiss.net/repository/si).



IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Za izposojo gradiva je obvezna študentska izkaznica ali knjižnična izkaznica oz. veljavni osebni dokument.

1. IZPOSOJA NA DOM

Rok izposoje je en mesec, če ni drugače določeno (7 dni ali 14 dni).

Izposojo gradiva je mogoče podaljšati pred iztekom roka s pomočjo storitve »Moja knjižnica« ali po telefonu. Za
študente načeloma velja omejitev 10 izposojenih izvodov.

Prevzem rezerviranega gradiva za drugo osebo je mogoč s pooblastilom. Obrazec se nahaja na spletni strani
Miklošičeve knjižnice – FPNM.

Na voljo sta storitvi COBISS+ in mCOBISS.

V primeru nepravočasnega vračila izposojenega gradiva se plača opomin po veljavnem ceniku storitev
Univerze v Mariboru za vsako enoto posebej.



2. ČITALNIŠKA IZPOSOJA

Določene vrste gradiva (revije, neknjižno gradivo, diplomska, magistrska in doktorska dela ter knjige z oznako 
ZA ČITALNICO) si študenti lahko izposodijo le v čitalnico oz. za fotokopiranje, vendar jih je potrebno vrniti v 
istem dnevu (15 minut pred zaprtjem knjižnice).

Za nepravočasno vračilo čitalniško izposojenega gradiva se plača dnevna zamudnina.



UPORABA ČITALNIŠKIH PROSTOROV

Glede na trenutno epidemiološko stanje uporaba čitalniških prostorov ni mogoča.

Študijska soba omogoča dostop do vpisnega mesta.



OSNOVNE SMERNICE ZA ŠTUDENTE

• Uporabniki, ki imajo na dom izposojeno gradivo, podaljšujejo rok izposoje preko

COBISS.SI »Moja knjižnica«;

• preko »Moje knjižnice« uporabniki rezervirajo/naročijo gradivo;

• rezervirano/naročeno gradivo uporabniki prevzemajo ob vhodu v knjižnico;

• uporabniki vrnejo gradivo ob vhodu v knjižnico;

• prosti pristop bo za uporabnike do nadaljnjega zaprt;

• za informacije v zvezi z gradivom lahko pokličete na tel. št. 02/22 93 791 ali pišete na elektronski naslov

knjiznica.mkmb@um.si.

Pozorno spremljajte obvestila na spletnih straneh Filozofske fakultete UM in Miklošičeve knjižnice – FPNM.

mailto:knjiznica.mkmb@um.si


STORITEV »MOJA KNJIŽNICA«

https://plus.cobiss.si/opac7/user/login

COBISS+ in mCOBISS omogočata storitev »Moja knjižnica«. Za prijavo je potrebno vpisati člansko številko oz.
ID študenta in geslo, ki ga uporabnik dobi ob vpisu v knjižnico.

Storitev omogoča:

• rezervacijo gradiva, pregled rezerviranega gradiva in preklic rezervacije. Po prejetju obvestila o rezerviranem
gradivu le-to čaka na prevzem v knjižnici največ 3 delovne dni. Rezervirano gradivo, ki je bilo izposojeno,
čaka največ 7 delovnih dni;

• pregled izposojenega gradiva;

• podaljševanje roka izposoje;

• pregled neporavnanih obveznosti do knjižnice;

• možnost spreminjanja nastavitev za elektronsko obveščanje;

• možnost spreminjanja gesla;

• plačevanje terjatev z e-UJP;

• spletni vpis v PEFMB.

https://plus.cobiss.si/opac7/user/login


Z mCOBISS (Virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah) lahko s tablico ali telefonom dostopate do 
informacij v več kot 400 slovenskih knjižnicah (http://m.cobiss.si/).

BIBLOS

BIBLOS – prva slovenska eKnjižnica in eKnjigarna omogoča izposojo ali nakup eKnjig preko pametnega telefona, 
tablice, bralnika ali osebnega računalnika. Najboljši dostop nudijo splošnoizobraževalne knjižnice.



PRIJAVA ZA ODDALJENI DOSTOP DO ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV

Dostop do elektronskih informacijskih virov je mogoč na povezavi http://www.ukm.um.si/elektronski-viri.

Uporabniško ime vpišite v naslednji obliki:
ukm.0000000@libroam.si

Geslo: • • • • • 

(Geslo je dodeljeno ob vpisu v knjižnico. 0000000 je sedemmestna vpisna številka člana v knjižnici ali ID 
študenta.)

http://www.ukm.um.si/elektronski-viri


TELEFON:

02 2293 734 (izposoja)

02 2293 791 (mediateka)

02 2293 736 (vodja knjižnice)

ODPIRALNI ČAS:

Ponedeljek: 7.30–15.30

Torek: 7.30–15.30

Sreda: 7.30–17.00

Četrtek: 7.30–15.30

Petek: 7.30–14.00

Želimo vam uspešen študij!


