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Spoštovani! 
 
Obveščamo vas, da je bila 22. 5. 2007 nameščena verzija 4.0 programske opreme COBISS3, ki  
vključuje nov segment COBISS3/Izposoja. Programska oprema COBISS3/Izposoja je bila 
nameščena v sedmih  knjižnicah: ACRONI, Jesenice; Državni zbor RS, Ljubljana; Osnovna šola 
Antona Tomaža Linharta, Radovljica; Osnovna šola XIV. divizije Senovo; I. gimnazija Celje; 
Vlada RS, Služba za zakonodajo, Ljubljana; Ustavno sodišče RS, Ljubljana. 
 
Obenem vam sporočamo, da bomo konec tedna namestili nadgradnjo spletnega portala 
COBISS/Izobraževanje uporabnikov (http://home .izum.si/izum/izobrazevanje/).  
 
Dodane so bile naslednje funkcionalnosti:  
1. vpogled v zasedenost posameznega tečaja, 
2. vpogled v evidenco imetnikov licence za vzajemno katalogizacijo, 
3. izpis potrebnih aktivnosti za pridobitev licence za vzajemno katalogizacijo, 
4. e-prijava in e-odjava za udeležbo na klasični ali spletni tečaj,  
5. kronološki pregled vseh prijav na tečaje in pregled aktualnih prijav, 
6. vpis in ažuriranje osebnih podatkov v online evidenci izobraževanja COBISS, 
7. izpis vnaprej izpolnjenih obrazcev v postopku pridobivanja licence za vzajemno 

katalogizacijo, 
8. izpis že opravljenih aktivnosti za licenco za vzajemno katalogizacijo. 
 
Za funkcionalnosti pod točkami od 4 do 8 se je v treba registrirati v desnem delu pogovornega 
okna.  
 
Vse tiste, ki ste v IZUM kdaj koli že poslali osebne podatke (sodelovanje na tečaju, izpolnjena 
vloga za uporabniško šifro, vloga za licenco ipd.) obveščamo, da ste v online evidenco 
izobraževanja COBISS že vpisani ter imate v aplikaciji tudi že določeno uporabniško ime (vaš 
e-naslov) in naključno generirano geslo. Geslo boste izvedeli s klikom na povezavo "Pozabljeno 
geslo". Vsem drugim pa svetujemo registracijo v sistem preko povezave v desnem delu 
pogovornega okna.  
 
Radi bi vas tudi seznanili, da smo v sklepni fazi izvajanja projekta Reorganizacija postopkov 
dodeljevanja in upravljanja pooblastil iz Programa dejavnosti IZUM za leto 2007. Po uskladitvi 
podatkov o osebah, ki že imajo uporabniška imena za uporabo  programske opreme COBISS2, 
je treba izvesti podoben postopek še za osebe, ki imajo uporabniška imena za uporabo 
programske opreme COBISS3.  

http://home.izum.si/izum/izobrazevanje/


 
Za pravilno izvedbo postopka usklajevanja podatkov o osebah z uporabniškimi imeni v 
COBISS2 in/ali COBISS3 je treba zapreti možnost vpisa novih uporabniških imen v COBISS3.  
Možnost odpiranja novih uporabniških imen v COBISS3 so doslej imeli lokalni administratorji 
sistema v okviru segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacij, v prihodnje pa bo odpiranje novih 
uporabniških imen izvajal IZUM. Za vsako novo uporabniško ime bo knjižnica posredovala 
podatke o osebi, ki želi pridobiti uporabniško ime, ter podpisano vlogo o uporabniškem imenu. 
 
Možnost dodajanja in odvzemanja pooblastil že registriranih uporabnikov sistema COBISS je v 
COBISS3/Upravljanje aplikacij zaenkrat nespremenjena. Pooblastila, ki jih je možno dodeliti 
brez posebnega izobraževanja v NUK-u ali/in IZUM-u, podeljuje lokalni administrator, 
pooblastila, ki so pogojena z izobraževanjem, pa IZUM. 
 
V sklopu omenjenega projekta pa pripravljamo tudi dopolnitev portala, kjer se bodo pooblastila, 
za katera je pogoj eden od tečajev iz Programa izobraževanja IZUM,  nastavljala programsko, 
potrjeval pa jih bo lokalni administrator v okviru portala COBISS/Izobraževanje uporabnikov. 
Za knjižnice, ki bodo tako želele, pa je predvidena tudi popolnoma avtomatska dodelitev 
pooblastil brez potrjevanja lokalnega administratorja. 
 
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo tudi na telefonski številki (02) 2520 379. Predstavitev 
novosti v Ljubljani in Mariboru pa bomo organizirali predvidoma septembra. 
 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 

Mag. Aleš Bošnjak, l.r.             Dr. Marta Seljak, l.r. 
VODJA ODDELKA  POMOČNICA DIREKTORJA 

Vodenje izobraževanja   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


