
Navodila za spletni vpis v Mestno knjižnico Izola 
 

Uporabniki, ki še niste člani naše knjižnice in si to želite postati lahko opravite postopek vpisa 
preko spleta. 

Po končanem spletnem vpisu boste imeli na voljo nekatere storitve, kot so dostop do 
elektronskih knjig preko spletnega portala Biblos in dostop do elektronskih virov, ki so dostopni 
od doma ter dostop do storitve Moja knjižnica. 

Izposoja na dom in ostale storitve vam bodo omogočene ob prvem osebnem obisku 
knjižnice, ko boste poravnali članarino veljavno po ceniku. 

Ob kliku na zgornjo povezavo se odpre obrazec, kamor vnesete podatke: ime in priimek, datum 
rojstva, kategorijo (ostali), bivališče, kontaktni e-naslov, ter si izberete geslo za uporabo storitve 
"Moja knjižnica" (geslo mora vsebovati min. 8 znakov). Prosimo vas, da so podatki točni in 
zapisani tako kot jih imate zapisane na osebnem dokumentu. Vneseno geslo bo enako za 
elektronske storitve, ki jih v knjižnici omogočamo (dostop do e-knjig, elektronski viri, ...). 

Na voljo za izbiro je samo kategorija ostali. 

Ob prvem osebnem obisku knjižnice nam boste posredovali še manjkajoče podatke ter podpisali 
vpisnico. 

 

Pozor: 

Tisti, ki ste že vpisani v knjižnico, se ne vpisujte še enkrat oz. preverite ali je vaše članstvo 

knjižnice še aktivno. Pišite nam na knjiznica.izola@guest.arnes.si, da preverimo. 

Direktna povezava do strani za spletni vpis: 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/rsu/sikizo/form 

http://www.izo.sik.si/index.php/sl/eknjinica/biblos
http://www.izo.sik.si/index.php/sl/eknjinica/elektronske-zbirke
https://plus.si.cobiss.net/opac7/user/login
mailto:knjiznica.izola@guest.arnes.si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/rsu/sikizo/form


Ko izpolnite obrazec in kliknete gumb "Pošlji" se prikaže obvestilo, ki vas opozori, da boste 

prejeli e-pošto s povezavo za aktivacijo članstva. 

Ko prejmete na svoj kontaktni e-naslov sporočilo v katerem je hiperpovezava, jo kliknete in s 
tem potrdite zahtevek za včlanitev (povezava je veljavna zgolj 24 ur!). 
 

 

Po kliku na povezavo se odpre spletna stran z vašo številko članske izkaznice ter osnovnimi 

podatki o članu. 

Za polno uporabo storitev je potreben osebni obisk v knjižnici, kjer boste podali še 
manjkajoče podatke, podpisali izjavo o članstvu oz. vpisnico ter plačali članarino veljavno 
po ceniku.  
V knjižnici vam nato odstranimo omejitve, ki so bile v veljavi do podpisa izjave oz. vpisnice 
(prepoved izposoje na dom, uporabe knjigomata in rezervacije gradiva, onemogočeno 
podaljšanje, onemogočen dostop do inf. virov, in medknjižnične izposoje). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kmalu po prvem e-sporočilu prejme uporabnik še eno e-pošto, ki vsebuje informacijo o 

uspešnem vpisu ter podatke o članu ter trenutnih omejitvah. 



 

 

Potrdilo o spletnem vpisu  

Od knjiznica.izola@guest.arnes.si dne 2020-03-27 10:01 

Za člana (številka izkaznice):  011xxxx 

 

Spoštovani! 

 

S tem sporočilom potrjujemo, da ste uspešno vpisani v našo knjižnico. 

 

Številka izkaznice: 011xxxx 

Kategorija člana:  ostali 

Oddelek vpisa:  Knjižnica 

 

Ime in priimek:  Janez Novak 

Datum rojstva:  01.01.1996 

Ulica in št.:  Ulica Osvobodilne fronte 15 

Poštna št. in kraj:  6310  -  Izola - Isola d'Istria 

Država:  Slovenija 

E-naslov:  janez.novak@email.si 

 

Pri uporabi storitev knjižnice imate naslednje omejitve: 

 

– Prepoved izposoje na dom 

– Onemogočen obisk 

– Ni MI-naročil COBISS+ 

– Prepoved izpos. na knjigomatu 

 

Za polno uporabo storitev brez omejitev, poravnajte morebitne stroške 

vpisa oziroma se oglasite v knjižnici. 

 

Geslo za dostop do Moje knjižnice si lahko nastavite na naslednji 

povezavi: 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/mylib/password?pass=set 

 

Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola 

+386 5 663 12 84 

knjiznica.izola@guest.arnes.si 

 

Datum: 27.03.2020 
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