Navodila za spletni vpis v KOK
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 bo omogočena ob prvem osebnem obisku knjižnice.
Pozor:
Tisti, ki ste že vpisani v knjižnico, se ne vpisujte še enkrat oz. preverite ali je vaše članstvo v
knjižnici še aktivno. Pišite nam na knjiznica@rav.sik.si, da preverimo.

Direktna povezava do strani za spletni vpis:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/rsu/sikra/form
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. Članarina v času pandemije je brezplačna. Ob prvem
osebnem obisku knjižnice nam boste posredovali še manjkajoče podatke ter podpisali vpisnico. Na
podlagi podanih podatkov se vam bo naslednje leto zaračunala članarina.

Ko izpolnite obrazec in kliknete gumb "Pošlji" se prikaže obvestilo, ki vas opozori, da boste prejeli epošto 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!).

Odpre se 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 ter podpisali izjavo o članstvu oz. vpisnico.
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 informacije o
uspešnem vpisu ter podatke o članu ter trenutnih omejitvah.

V primeru težav pri spletnem vpisu se obrnite na tehnično podporo knjižnice: knjiznica@rav.sik.si

