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Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da smo skrajšali postopek priprave Vloge za pridobitev uporabniškega imena 

za delo v vaši knjižnici ter vključili tudi nekatere izboljšave pri postopkih upravljanja s 

pooblastili in pri določanju novega gesla COBISS. 

 

1. Priprava obrazca Vloga za pridobitev uporabniškega imena 

 

Kadar želite odpreti uporabniško ime za osebo, ki v knjižnici še nima odprtega nobenega 

uporabniškega imena, morate izpolniti obrazec Vloga za pridobitev uporabniškega imena in 

ga poslati IZUM-u. Kot skrbnik lokalnih aplikacij lahko odslej na portalu Izobraževanje sami 

pripravite in natisnete vlogo, takoj nato pa že tudi odprete uporabniško ime. Zaradi zahtev 

ZVOP-1 je v sistem vgrajena zaščita, ki skrbniku lokalnih aplikacij ne dovoli dostopa do 

osebnih podatkov kogar koli, ampak le do podatkov za določenega uporabnika. Ta mora 

skrbniku zaupati PIN, ki je shranjen med registracijskimi podatki uporabnika. Po vpisu kode 

se v obrazec programsko vpišejo vsi podatki o uporabniku in podatki o knjižnici, v kateri bo 

delal.  

 

Vlogo morata podpisati uporabnik in odgovorna oseba v knjižnici, v kateri boste odprli novo 

uporabniško ime. Vlogo je treba opremiti z žigom in jo skenirati ter v roku 14 dni od dneva 

odprtja uporabniškega imena poslati v IZUM po e-pošti na naslov cobissizo@izum.si (če 

nimate možnosti za skeniranje, lahko vlogo pošljete tudi po faksu na številko 02 2524 334 ali 

po klasični pošti na naslov Prešernova 17, Maribor). 

 

Po pripravi vloge lahko kot skrbnik takoj odprete uporabniško ime za tega uporabnika in mu 

dodelite pooblastila. Če v IZUM-u v določenem roku ne bomo prejeli Vloge za pridobitev 

uporabniškega imena, bomo vsa odprta uporabniška imena blokirali. O tem bomo po e-pošti 

obvestili vas (skrbnika lokalnih aplikacij) in uporabnika. Uporabniška imena ostanejo 

blokirana, dokler v IZUM-u ne zabeležimo, da smo vlogo prejeli. Po prejemu vloge boste kot 

skrbnik lokalnih aplikacij dobili po e-pošti obvestilo, da smo uporabniško ime deblokirali in 

da ga je mogoče ponovno aktivirati. 

 

2. Upravljanje uporabniških imen in pooblastil ter urejanje gesla COBISS  

 

Razširili smo izpis Seznam uporabniških imen v knjižnici in omogočili pregled odprtih 

uporabniških imen tudi po posameznem uporabniku. Dopolnili smo postopek Spreminjanje 

statusa uporabniškega imena in pri iskanju vključili tudi možnost izbire posameznega 

uporabnika, tako da lahko odslej uporabniška imena v vseh okoljih hitreje aktivirate ali 

naredite neaktivna. 
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Dopolnili smo tudi Seznam vseh dodeljenih pooblastil z možnostjo omejevanja izpisa tudi po 

izbranem pooblastilu in posameznem segmentu programske opreme COBISS. 

 

Z dodatnimi pojasnili smo dopolnili tudi vstopno stran Urejanje gesel COBISS, kamor 

vstopijo uporabniki programske opreme COBISS2 in COBISS3, kadar si želijo nastaviti novo 

geslo za delo s programsko opremo COBISS. 

 

Lep pozdrav! 
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