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Z A P I S N I K

1. seje Sveta članov COBISS-a, ki je bila 30. 11. 2001 ob 10.00 uri v prostorih IZUM-a,
Pre�ernova 17, Maribor.

PRISOTNI člani Sveta članov COBISS-a: 

- Ema Dornik, IBMI Ljubljana
- mag. Branko Goropev�ek, OK Celje
- Maja Klav�ar, Matematična knji�nica Ljubljana
- mag. Zoran Krstulović, NUK, Ljubljana
- Tatjana Likar, NUK Ljubljana
- Mojca Markovič, Knji�nica TF Maribor
- dr. Luka �u�ter�ič, IJS, Ljubljana
- Maja Medic (s pooblastilom za nadome�čanje Andreje Pleničar), Knji�nica Mirana Jarca

Novo Mesto

Opravičili so se:
- Mojca Dolgan Petrič, CTK Ljubljana
- dr. Anja Dular, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
- Savina Zwitter, Gimnazija Be�igrad, Ljubljana

Ostali prisotni:
- Tadeja Bre�ar, IZUM
- Lidija Curk, IZUM
- Romana Muhvič-�umandl, IZUM
- mag. Franci Pivec, IZUM
- mag. Marta Seljak, IZUM
- Slavko �erod, IZUM
- mag. Petar �obot, IZUM
- Robert Vehovec
- Branko Zebec, IZUM

Sejo je začel direktor IZUM-a, ki je izhajal iz tega, da je seja konstitutivna ter je potrebno
sprejeti poročilo o izvedenih volitvah in izbrati predsednika Sveta.

Vse knji�nice, ki imajo volilno pravico, so 23/11 prejele poročilo o rezultatih volitev v Svet
članov COBISS in k njemu niso imele pripomb. Poročilo so prejeli tudi izvoljeni člani Sveta, ki
so imeli tudi mo�nost neposrednega vpogleda v dokumentacijo o izvedenih volitvah. Člani
Sveta niso imeli pripomb in so soglasno sprejeli

SKLEP: Svet članov COBISS �a soglasno sprejema poročilo o rezultatih volitev v Svet članov
COBISS-a, s čemer potrjuje dvoletne mandate naslednjih članov:

IZUM
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1. Mojca Dolgan Petrič, CTK Ljubljana
2. Ema Dornik, IBMI Ljubljana
3. dr. Anja Dular, Narodni muzej Slovenije,  Ljubljana
4. mag. Branko Goropev�ek, OK Celje
5. Maja Klav�ar, Matematična knji�nica Ljubljana
6. mag. Zoran Krstulović, NUK, Ljubljana
7. Tatjana Likar, NUK Ljubljana
8. Mojca Markovič, Knji�nica TF Maribor
9. Andreja Pleničar,  Knji�nica Mirana Jarca Novo Mesto
10. dr. Luka �u�ter�ič, IJS, Ljubljana
11. Savina Zwitter, Gimnazija Be�igrad, Ljubljana.

V nadaljevanju je direktor IZUM-a Branko Zebec navedel, da Svet članov izbere predsednika
izmed svojih članov. Po načelih, ki jih je sprejel Svet direktorjev, funkcija ni ponovljiva, z
izjemo drugega mandata, ker je bilo trajanje prvega mandata bistveno skraj�ano. Glede na to je
najprej vpra�al dosedanjega predsednika dr. Luko �u�ter�iča, ali bi sogla�al s ponovno
kandidaturo ter dobil od njega potrditev.  Drugih predlogov kandidatov za predsednika Sveta ni
bilo. Čeprav je bila pripravljena dokumentacija za izvedbo tajnih volitev, so se ob enem samem
kandidatu člani Sveta soglasno odločili za javne volitve. Na podlagi glasovanja je bil sprejet

SKLEP: Svet članov COBISS-a je z enim vzdr�anim glasom (samega kandidata) za
predsednika izvolil dr. Luko �u�ter�iča. 

Branko Zebec je čestital novoizvoljenemu predsedniku in mu predal vodenje seje.

Predsednik Sveta dr. Luka �u�ter�ič je opozoril, da je direktor IZUM z vabilom predlagal na
dnevni red dve vsebinski točki, na podlagi česar je predlagal, svet pa sprejel naslednji

DNEVNI RED:  
1. Pregled in potrditev zapisnika prej�nje seje
2. Usmeritve razvoja IZUM-a za obdobje 2002-2006
3. Program dejavnosti IZUM-a za leto 2002
4. Razno.

AD 1

Opozorjeno je bilo, da je pri povzetku razprave pri drugi točki dnevnega reda pomotoma
navedeno, da bo NUK-ov slovenski geslovnik iz�el v januarju 2001, kar je treba popraviti na
leto 2002. 

SKLEP: Svet je brez razprave sogla�al, da se v zvezi z NUK-ovim slovenskim geslovnikom
letnica 2001 nadomesti z letnico 2002.

AD 2

Nekaj uvodnih pojasnil ter informacij o dosedanji obravnavi Usmeritev je podal mag. Franci
Pivec. V razpravi, v kateri je sodelovala večina članov Sveta, so bila podana naslednja stali�ča:

♦  Razumljiva je obveznost upo�tevanja veljavne zakonodaje, a morda bi bilo potrebno � glede
na njegov pomen � izrecno navesti Zakon o knji�ničarstvu.

♦  Pri financiranju bi se veljalo v večji meri usmeriti na sredstva EU.



♦  Pri bibliografijah raziskovalcev je treba zagotoviti večjo stopnjo interaktivnosti, da bi lahko
raziskovalci svobodneje oblikovali izpise reprezentativnih bibliografij za različne namene.

♦  Navajanje nalog v zvezi z arhiviranjem spletnih dokumentov in digitalizacijo obstoječih
gradiv v knji�nicah upo�teva okoli�čino, da v Sloveniji v tej zvezi �e ni sistemskih re�itev.
To pa je tudi prilo�nost, da bi pravočasno pritegnili tudi muzeje in arhive.

♦  Glede izobra�evanja kadrov na področju informacijskih znanosti velja sodelovati pri
nastajanju novih visoko�olskih organizacij in podiplomskih �tudijev.

Po razpravi je predsednik sveta povzel

SKLEP: Svet članov COBISS-a ob podanih stali�čih sprejema Usmeritve razvoja IZUM-a za
obdobje 2002-2006 kot ustrezno strate�ko izhodi�če, ki se bo v naslednjih letih dopolnjevalo z
novimi spoznanji in izku�njami.

AD 3

Člani Sveta so brez uvodnih obrazlo�itev pre�li na razpravo, v kateri so bila podana naslednja
stali�ča:

♦  Implementacijo  platforme COBISS3 je treba pospe�iti, kar pa se zelo jasno tiče tudi
knji�nic, ki pri tem preveč oklevajo ter na ta način vplivajo na zamude. V zvezi s tem so
problem statistike prirasta, ki bodo zaenkrat na razpolago le v COBISS2.

♦  Zelo pomemben vidik razvoja je hitrost komunikacij in večje knji�nice nujno potrebujejo
povezave nad 10 MB.

♦  Glede na ranljivost prevladujoče platforme Windows, se knji�nice odločajo za po�arne
zidove, kar pa močno ote�koča vzdr�evanje celotnega sistema in bodo v zvezi s tem potrebni
dogovori o posebnih procedurah.

♦  V CTK ocenjujejo, da bi jim lasten stre�nik za OPAC zagotavljal zanesljivej�e poslovanje.
To je treba dobro premisliti, saj so bile v IZUM-u za servis 24 x 7, za alternativno napajanje
in druga varovala potrebne velike nalo�be.

♦  Preveriti je treba, ali bi bibliografski skript lahko tekel  na lokalni bazi, saj se tam običajno
nahaja �e kar nekaj podatkov o dejavnosti raziskovalcev, ki niso zajeti v vzajemni bazi, so pa
občasno pomembni.

♦  Predlagatelji gradiva bodo poizku�ali Program dejavnosti dopolniti s »katalogom proizvodov
in storitev« z namenom izbolj�anja preglednosti delovanja IZUM-a.

Predsednik Sveta je ob soglasju članov povzel 

SKLEP: Svet članov COBISS-a sprejema Program dejavnosti za leto 2002, ob pričakovanju da
bodo smiselno upo�tevana tudi stali�ča iz razprave.

AD 4

V zvezi z zapisniki sej je bil na predlog predsednika Sveta sprejet naslednji

SKLEP: Zapisnik vsake seje naj se pripravi čim prej in ko ga parafira predsednik, naj se kot
predlog zapisnika objavi na domači strani IZUM-a. Dokončno ga potrdi Svet na naslednji seji.

Seja je bila zaključena ob 12.30.
Predsednik Sveta članov COBISS

dr. Luka �u�ter�ič


