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Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da je Upravni odbor IZUM-a na seji 22. 12. 2011 potrdil, da od 1. 1. 2012 velja 

za šolske knjižnice polnopravne članice sistema COBISS minimalna letna članarina 250 EUR.  

 

Na pobudo šolskih knjižnic smo spremenili način obračunavanja članarine za polnopravne 

članice. Za knjižnice z enim zaposlenim (oz. enim uporabniškim imenom za delo v programski 

opremi COBISS) se je letna članarina prepolovila. Članarina za en sočasni dostop znaša 250 

EUR (ponder 1). Za druge šolske knjižnice se bo letna članarina tudi v 2012 obračunavala na 

osnovi dosedanje uradne evidence (gl. Prilogo 1 k Pogodbi o sodelovanju v sistemu COBISS.SI 

– polnopravno članstvo), kar za dva sočasna dostopa znaša 500 EUR (ponder 2). Knjižnica, ki 

potrebuje več kot dva sočasna dostopa, mora o tem uradno obvestiti IZUM. Tako bo za 

knjižnico, ki bo želela npr. tri sočasne uporabniške dostope, obračunana letna članarina znašala 

750 EUR (ponder 3). Po uradni evidenci le ena šolska knjižnica potrebuje tri sočasne dostope. 

Vsaka sprememba se bo obračunala s prvim dnem v naslednjem mesecu od dneva uradnega 

obvestila. Cenik z opisanim  sistemom obračunavanja članarin v sistemu COBISS je dostopen 

tudi preko vstopne strani COBISS.SI pod ">Cenik" 

(http://home.izum.si/cobiss/o_cobissu/cenik.asp). 

 

V februarju 2012 bo ob predhodni najavi nameščena nova verzija programske opreme COBISS, 

ki bo vključevala tudi programsko kontrolo maksimalnega števila sočasnih dostopov za 

posamezno knjižnico. Kontrola bo veljala za majhne in velike knjižnice. Prosimo, da nas 

pravočasno obvestite o morebitnem zvišanju ali zmanjšanju maksimalnega števila sočasnih 

uporabniških dostopov (cobisservis@izum.si). 

 

Ob tej priložnosti tudi obveščamo vse šolske knjižnice polnopravne članice sistema COBISS, da 

so bili konec lanskega leta uspešno preneseni podatki o zalogi iz programske opreme, ki so jo 

uporabljale šolske knjižnice pred prehodom v polnopravno članstvo. O izvedbi brezplačnega 

prenosa podatkov o zalogi za knjižnice, ki so se priključile sistemu COBISS pred 1. 1. 2012, ste 

bili seznanjeni že na sestanku s šolskimi knjižnicami 7. 12. 2011. S tem želimo pospešiti prehod 

na COBISS3/Izposojo, saj zaradi neobdelane stare zaloge nekatere knjižnice še vedno opravljajo 

dvojno delo z vnosom podatkov o zalogi hkrati v programsko opremo COBISS in staro 

programsko opremo. 

 

Za vse dodatne informacije vas prosimo, da pišete na e-naslov cobisservis@izum.si ali pokličite 

klicni center na številko 02 25 20 333. 
 

Lep pozdrav! 

 

Mag. Pero Šobot, l.r.  Davor Šoštarič, l.r. 

Upravljanje servisov  DIREKTOR 
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