
COBISS Osnovna navodila COBISS3  

 

© IZUM, avgust 2018 2.3-1 

 

2.3 ZAGON IN ODJAVA 

2.3.1 Začetek dela s programsko opremo 

COBISS3 

1. Z dvakratnim klikom izberemo na namizju bližnjico za zagon programske 

opreme (ikona ). 

Odpre se okno Prijava v COBISS3. 

2. Pri "Uporabniško ime" vpišemo uporabniško ime (npr. ana), pri "Geslo" pa 

geslo, ki ima lahko najmanj 5 in največ 32 znakov. Namesto posameznih 

znakov gesla se na zaslonu izpišejo zvezdice. 

 

Opozorilo: 

Pri vnosu gesla moramo biti pozorni na velike in male črke, npr. geslo 

POLETJE ni isto kot poletje ali Poletje. Če gesla ne vpišemo pravilno, 

programska oprema prijave ne dovoli. 

 

Če smo pozabili geslo ali pa se je geslo zaklenilo, kliknemo povezavo 

Sprememba gesla COBISS. Povezava omogoča dostop do portala 

Izobraževanje, kjer si lahko po uspešni avtorizaciji spremenimo geslo za 

prijavo v programsko opremo COBISS3 (z izbiro Sprememba gesla 

COBISS). 

3. Kliknemo gumb V redu. 

 

Po uspešni prijavi se odpre osnovno okno programske opreme COBISS3 – 

brskalnik, ki omogoča dostop do naslednjih segmentov: 

• COBISS3/Katalogizacija 

• COBISS3/Nabava  

• COBISS3/Serijske publikacije  

• COBISS3/Elektronski viri 

• COBISS3/Zaloga 

• COBISS3/Izposoja 

• COBISS3/Medknjižnična izposoja 

• COBISS3/Izpisi  

• COBISS3/Upravljanje aplikacij 
 

Okno za prijavo se zapre po treh napačnih prijavah. 

Če smo šestkrat vpisali napačno uporabniško ime ali geslo, programska oprema 

prijave ne dovoli več. Na portalu Izobraževanje si moramo geslo spremeniti, 

šele nato se lahko ponovno prijavimo v programsko opremo COBISS3. 

Postopek 
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Programska oprema ne dovoli prijave tudi, kadar se datum in čas na strežniku 

in odjemalcu ne ujemata ali če se različica programske opreme na odjemalcu ne 

ujema z različico programske opreme na strežniku. V prvem primeru je treba 

popraviti datum in čas na odjemalcu, v drugem primeru pa nadgraditi program 

na odjemalcu.  

2.3.2 Zaključek dela s programsko opremo 

COBISS3 

Ko želimo zaključiti delo, zapremo okno brskalnika. 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Izhod. 

Odpre se okno Odjava z vprašanjem "Resnično želite končati?". 

2. Kliknemo gumb Da. 

 

Ob izhodu iz brskalnika se shrani uporabniška nastavitev za velikost nekaterih 

oken.  

 

Okno brskalnika lahko zapremo tudi tako, da kliknemo gumb  v naslovni 

vrstici. 

 

 

Postopek 
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