ZAPISNIK
izredne seje Sveta članic COBISS, z dne 22. 9. 2008 ob 10.30 uri, v sejni sobi IZUM-a v
Mariboru, Prešernova 17.
Prisotni člani Sveta članic COBISS:
-

Irena Sešek, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
Dunja Legat, Univerzitetna knjižnica Maribor
Ivan Kanič, EF, Centralna ekonomska knjižnica, Ljubljana
mag. Janez Jug, FDV, Osrednja družboslovna knjižnica, Ljubljana
mag. Ema Dornik, Inštitut za biomedicinsko informatiko, Ljubljana
Mojca Uran, SAZU, Ljubljana

Prisotni predstavniki IZUM-a:
-

mag. Tomaž Seljak, direktor
Branko Zebec, pomočnik direktorja
dr. Marta Seljak, pomočnica direktorja
mag. Matjaž Kovačič, pravnik, zapisnikar

Dnevni red:
1. Ogroženost delovanja sistemov COBISS in SICRIS
2. Razno
K točki 1
Predsednica sveta članic COBISS Irena Sešek predstavi IZUM-ovo sporočilo za javnost z dne
17. 9. 2008. Nato pozove direktorja, da podrobneje opiše nastalo situacijo.
Mag. Tomaž Seljak povzame obvestila za javnost in poda podrobnejše poročilo. IZUM si že več
let prizadeva za rešitev svojih prostorskih problemov in v tem okviru tudi za izgradnjo novega
računalniškega centra. Žal pa Univerza v Mariboru, kot solastnik poslovne stavbe IZUM-a,
odklanja izdajo potrebnih soglasij in je zanjo sporna celo izgradnja nove transformatorske
postaje. Ker je poraba energije že dalj časa na meji zmogljivosti kablov za odjem energije, je
izgradnja lastne transformatorske postaje s povezavo na visokonapetostno omrežje nujno
potrebna. Dne 10. 9. 2008 je namreč zaradi preobremenitve pregorela glavna varovalka ene od
faz, dizelski agregat pa ni zmogel zagotoviti dovolj energije za polnjenje UPS-ov. Posledica tega
je bil nekajurni izpad sistemov in servisov COBISS in SICRIS ter delna izguba zadnjih vnesenih
podatkov.
Zaradi zagotovitve potrebne električne energije se je IZUM v mesecu juniju odločil za
adaptacijo obstoječega podzemnega objekta. Na podlagi prijave Univerze v Mariboru pa je
gradbišče dne 15. 9. 2008 obiskal gradbeni inšpektor, ki je ocenil, da bi za navedene aktivnosti,
kljub pravici, določeni v 5. členu Pogodbe o prenosu pravice uporabe in razpolaganja ter
uporabi poslovnih prostorov z dne 17. 2. 1992 (po katerem je IZUM "kot operativni upravljalec
zgradbe upravičen/dolžan adaptirati in preurejati prostore in instalacije"), IZUM kot investitor
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potreboval gradbeno dovoljenje. Izvajalcu je naložil, da ustavi vsa dela na objektu do pridobitve
gradbenega dovoljenja (za kar pa je potrebno predhodno soglasje Univerze v Mariboru).
Glede na dejstvo, da so bile v preteklih mesecih neuspešne tudi intervencije Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, je direktor IZUM-a uporabnike sistema in servisov
COBISS in SICRIS ter širšo javnost obvestil, da v danih okoliščinah ni več mogoče zagotavljati
varnega in nemotenega delovanja navedenih sistemov.
Irena Sešek pove, da je treba na problem opozoriti tudi Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije
in Zvezo splošnih knjižnic ter pridobiti njihovo mnenje.
Ivan Kanič predlaga, da se v reševanje situacije vključi tudi Univerza v Ljubljani.
Mag. Janez Jug poda pobudo, da se obvesti tudi rektorsko konferenco.
Dunja Legat pove, da bo Univerzitetna knjižnica Maribor na Univerzi v Mariboru sprožila
interno razpravo in o problematiki obvestila Komisijo za knjižnično-informacijski sistem
univerze.
Mag. Tomaž Seljak predlaga, da vsak od članov sveta znotraj svoje univerze sproži pobude, ki
bodo pomagale rešiti nastalo situacijo. Univerzo v Mariboru je očitno treba opozoriti na
nacionalni pomen sistemov COBISS in SICRIS in nedopustnost oviranja njihovega normalnega
delovanja.
Irena Sešek nato predlaga, da člani sveta oblikujejo sklep v podporo direktorjevim
prizadevanjem.
Sprejeti sklep:
Svet članic COBISS se je seznanil s težavami pri reševanju prostorske problematike IZUM-a in
s tem povezanih adaptacijskih del za zagotovitev nemotene in zadostne oskrbe z električno
energijo. Na osnovi predložene dokumentacije in nedavnega daljšega izpada sistemov COBISS
in SICRIS Svet članic COBISS ugotavlja, da je ogroženo delovanje knjižničnih informacijskih
sistemov in informacijskih sistemov za podporo raziskovalni dejavnosti v Sloveniji in v državah,
ki so vključene v COBISS.Net. Ogrožena sta tudi varnost podatkov in dostop do informacij
javnega značaja, zato je treba nemudoma zagotoviti nadaljevanje izvajanja začetih del za
zagotovitev nemotenega delovanja sistemov COBISS in SICRIS.
Svet članic COBISS zato poziva pristojna ministrstva, da v okviru svojih pristojnosti in
odgovornosti nemudoma ukrepajo in omogočijo rešitev nastale situacije.
K točki 2 ni pobud.
Seja zaključena ob 11.45.
Predsednica
Sveta članic COBISS
Irena Sešek

