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Navodila za udeležence spletnega tečaja 
 
Informacije o tečaju 

• Za spletno izvedbo tečaja potrebuje udeleženec osebni računalnik, mikrofon in kamero. 
• Tečaj se izvaja ali v živo prek orodja ZOOM (https://zoom.us) ali v kombinaciji orodja 

ZOOM in spletne učilnice Moodle, ki bo dostopna na portalu SIO.SI. Vaje se izvajajo v 
tečajniškem okolju programske opreme COBISS3. 

• Kandidat se prijavi na tečaj prek portala Izobraževanje, kjer je postopek prijave tudi opisan. 
Ob potrditvi izvedbe tečaja prejme kandidat sistemsko obvestilo o potrditvi izvedbe, najmanj 
dva dni pred tečajem pa udeleženec po e-pošti prejme še Meeting ID za prijavo v spletni 
tečaj, gradivo za tečaj in povezavo do tečajniškega okolja COBISS3 za izvajanje vaj. 
Gradivo za tečaj je v obliki .pdf, zato je treba imeti nameščen Adobe Reader. 

• Po koncu tečaja prejme udeleženec tečaja e-potrdilo, ki se generira nekaj dni po zaključku 
tečaja in je odloženo na portalu Izobraževanje, na povezavi Klasični tečaji/Moji dogodki. 
Prav tako se v osebno mapo udeleženca programsko zapišejo pooblastila za delo v sistemu 
COBISS.SI, skrbnik lokalnih aplikacij za posamezno knjižnico pooblastilo dodeli na 
uporabniško ime. 

 
Pred izvedbo tečaja 

• POZOR! Udeleženec mora še pred začetkom tečaja preveriti in zagotoviti brezhibno 
delovanje celotne opreme za izvajanje tečaja. V primeru nedelovanja bomo prisiljeni 
udeleženca odjaviti s tečaja. 

• Pred začetkom tečaja mora udeleženec na računalniku obvezno preveriti dostop do 
prijavnega okna za vstop v tečajniško okolje COBISS3: Tecaj A, B ali C (povezava).  

 
V primeru nedostopnosti si je treba po navodilih namestiti uporabniški vmesnik COBISS3. 
Na računalniku, ki ga bo udeleženec uporabljal za izvajanje tečaja, mora biti nameščena 
priporočena odprtokodna različica Jave ali dovoljena različica (gl. postopek). Za pomoč pri 
namestitvi je na voljo naša tehnična pomoč na telefonski številki 02/25 20 333.  

https://zoom.us/
https://skupnost.sio.si/
https://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=21&file=cobiss&type=cobiss
https://www.cobiss.si/c3/tecaji.htm
https://www.cobiss.si/c3/tecaji.htm
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• Če se tečaj izvaja v spletni učilnici Moodle, se je v učilnico treba prijaviti še pred začetkom 
tečaja, da bo delo potekalo nemoteno. Spletna učilnica bo dostopna na portalu SIO.SI. Za 
prijavo uporabite svoj AAI-račun ali pa ustvarite nov uporabniški račun. Za vpis v učilnico 
boste potrebovali tudi ključ, ki ga boste prejeli v obvestilu pred začetkom spletnega tečaja. 

 
Izvedba tečaja 

• Na spletu je na voljo več navodil za uporabo orodja ZOOM (npr. navodila na povezavi). 
Udeleženec se v spletni tečaj prijavi 15 minut pred predvidenim začetkom in preveri 
delovanje orodja ZOOM. 

• Identifikacijo v orodju ZOOM opravi  s svojim imenom in priimkom, saj se bo v času 
izvajanja spletnega tečaja izvajala kontrola sodelovanja kandidata na tečaju. Predavatelj 
tečaja bo dal nadaljna navodila glede komuniciranja na samem tečaju. V času predavanja bo 
predavatelj izklopil mikrofone ter jih aktiviral v času razprave in vprašanj; kandidat lahko 
vprašanje postavi tudi prek ikone ''Raise Hand''. 

• Nekateri spletni tečaji so zasnovani kot samostojno izobraževanje v spletni učilnici Moodle 
ob podpori predavatelja. Srečanja s predavateljem v živo potekajo prek orodja ZOOM. 

• Uporabniško ime in geslo za vstop v tečajniško okolje COBISS3 pove predavatelj na tečaju. 
• Pred koncem tečaja bo predavatelj udeležencem posredoval kodo za dostop za izpolnitev e-

ankete na portalu Izobraževanje, ki bo dostopna v času, ki ga bo udeležencem dal na 
razpolago predavatelj. 

 
Avtorske pravice 

• Gradivo, dostopno udeležencem tečaja, je v smislu materialnih avtorskih pravic v lasti IZUM-a 
kot nosilca izvajanja izobraževanja. 

• V skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah je prepovedano reproduciranje in 
distribuiranje avtorskih del, ki so v lasti IZUM-a. 
 
 

https://aai.arnes.si/
https://skupnost.sio.si/login/signup.php
http://daljavaosmesto.splet.arnes.si/files/2020/03/ZOOM-Navodila-za-uporabo-programa.pdf

