
Navodila za spletni vpis v Knjižnico Litija 
 
 

Knjižnica Litija vam v času izredne zaprtosti knjižnice uporabnikom, ki še niso člani naše knjižnice, 
omogoča brezplačni spletni vpis in s tem dostop do brezplačnih elektronskih virov. 

 

OPOZORILO: tisti člani, ki ste že vpisani v knjižnico, se NE VPISUJTE ŠE ENKRAT oz. preverite ali 
je vaše članstvo v knjižnici še aktivno (knjiznica.litija@gmail.com). Pišite nam tudi, če ste ga 
pozabili ali gesla za uporabo spletnih rešitev še nimate. 

 

POSTOPEK SPLETNEGA VPISA 

 

Prvi: 

Do obrazca za spletni vpis najlažje  pridete preko naše spletne strani www.knjiznica-litija.si. 

Na naši spletni strani v zgornjem meniju kliknite  "ZA UPORABNIKE" ter iz spustnega seznama 
izberite "Članstvo". 

 
Na tej podstrani kliknete povezavo "SPLETNI VPIS", ki vas vodi direktno do obrazca za spletni 
vpis naše knjižnice. 

 

 
 

Na tej podstrani si lahko preberete tu vse ostale informacije o članstvu v naši knjižnici, pogojih 
uporabe, varovanju osebnih podatkov,… 

 

Drugi:  

Na spletni strani www.cobiss.si najprej kliknete  
 

 

V meniju "Moj Profil COBISS" izberite možnost 
"Spletni vpis" 

 

 

 

 

 

Na obrazcu, ki se vam odpre, v 
okno vpišete "litija", izberete 
"SIKLIT – Knjižnica Litija" in 
kliknete gumb "Nadaljuj"  

 

 

Do obrazca lahko pridete tudi tako, da v brskalnik vtipkate: "spletni vpis knjižnica litija", ali 
uporabite direktno povezavo do strani za spletni vpis Knjižnice Litija:  
https://plus.si.cobiss.net/opac7/rsu/siklit/form 
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Odpre se vam obrazec, kamor vnesete zahtevane 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). 

 

 
 

Ko vpišete vse podatke, izberete še možnost "Strinjam se s Pogoji uporabe" in kliknete "Pošlji".  

Prikaže se vam 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!). 

 



Odpre se spletna stran z vašo številko članske izkaznice ter osnovnimi podatki o članu.  

 

Kmalu po prvem e-sporočilu prejme uporabnik še eno e-pošto (glejte sliko), 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.litija@gmail.com. 
 

Zahvaljujemo se vam za koriščenje spletnega vpisa in želimo, da bi v naši ponudbi 
elektronskih vsebin našli veliko uporabnega in zanimivega gradiva! 
 
Vaša Knjižnica Litija 


