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1 Uvod 

Tečaji za uporabnike sistema COBISS se praviloma izvajajo v IZUM-u (Prešernova 17, 
Maribor). Tako lahko zagotavljamo nemoteno delovanje tehnične opreme ter vse druge pogoje, 
ki prispevajo k temu, da tečaji potekajo kakovostno in v predvidenem časovnem obsegu. 

Izjemoma in vedno po posebnem dogovoru pa lahko nekatere tečaje izvajamo tudi drugje. Po 
prejemu povpraševanja se v vsakem konkretnem primeru ugotavlja, ali so izpolnjeni pogoji za 
izvedbo tečaja na drugi lokaciji.  

Izkušnje iz preteklosti kažejo, da se pri izvajanju tečajev na drugih lokacijah pogosteje pojavijo 
težave, zato mora vsaka institucija, ki dá pobudo za izvajanje tečaja, zagotoviti ustrezne pogoje, 
ki so navedeni v pogl. 2 in 3.  

Pisno jamstvo, da so vsi pogoji za izvedbo tečaja zagotovljeni, pošlje kontaktna oseba najmanj 5 
dni pred izvedbo tečaja po e-pošti na naslov PODPORA@IZUM.SI. 

 
 

2 Splošni pogoji 

2.1 Predavalnica 

Osnovni tehnični pogoji za izvedbo tečaja so podani v pogl. 3 v nadaljevanju.  

Organizator mora zagotoviti predavalnico na lokaciji, ki v neposredni bližini ponuja možnost za 
pijačo v krajših odmorih ali za kosilo v glavnem odmoru. Odmori trajajo 15 min, odmor za 
kosilo pa eno uro. 

2.2 Kontaktna oseba 

Za vsak tečaj mora organizator določiti kontaktno osebo, ki je soodgovorna za kakovosten potek 
tečaja in zadolžena za reševanje morebitnih težav organizacijske ali tehnične narave. 

Kontaktna oseba mora biti na lokaciji izvajanja tečaja najmanj 1 uro pred začetkom tečaja, da 
skupaj z vodjem tečaja preverita delovanje tehnične opreme. Po potrebi mora biti prisotna tudi 
oseba, zadolžena za delovanje opreme. Kontaktna oseba mora biti dosegljiva po mobilnem 
telefonu ves čas trajanja tečaja. 

Pri izvedbi tečaja poleg vodje tečaja vedno sodeluje tudi njegov pomočnik. 
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2.3 Prijava na tečaj 

Organizator  mora  zagotoviti,  da se vsi udeleženci prijavijo na tečaj v predpisanem roku preko 
portala Izobraževanje:  

http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=21&type=izoprog&file=IzoP
rog . 
 

Minimalno število udeležencev za izvedbo tečaja je 10, maksimalno 14. 

2.4 Stroški izvedbe tečaja 

Stroški izvedbe tečaja vključujejo: 

 Izvedba tečaja: število dni x  800, 00 EUR brez DDV (dva inštruktorja) 

 Pot: število ur x 15,00 EUR brez DDV 

 Potni stroški, dnevnica in prenočevanje.  
 
 

3 Tehnični pogoji   

Za izvedbo tečaja COBISS zunaj IZUM-a je potrebna naslednja tehnična oprema: 

 Dvorana 

Biti mora dovolj prostorna za vsaj 15 udeležencev, z možnostjo zatemnitve. Vsak 
udeleženec mora imeti pri delovni mizi najmanj 60 cm prostora po širini.  

 

 Ozvočenje 

V dvoranah, večjih kakor 50 m2, je za predavatelja potrebno ozvočenje.  
 

 Projektor 

Za izvajanje tečaja je potreben projektor z naslednjimi karakteristikami: 

 izvedba LCD ali DLP  

 osnovna ločljivost 1024x768 (XGA) 

 svetilnost vsaj 2000 ANSI lumnov 

 kontrast vsaj 400:1 
 

 Povezava z internetom 

Zahtevana hitrost prenosa podatkov mora biti vsaj 2Mbit/sek, namenjena izključno za 
izvedbo tečaja. 
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 Osebni računalniki 

Najnujnejše karakteristike: 

 osebni računalnik z nameščeno eno od novejših različic operacijskega sistema 
Windows 

 nameščen ustrezni spletni brskalnik Internet Explorer ali Mozilla FireFox 

 nameščena najnovejša različica Jave 

 

 


