
Zapisnik 
 
2. seje Sveta članic COBISS, z dne 20. 12. 2007 ob 13.00 uri, v prostorih 
Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, Turjaška 1. 
 
Prisotni člani Sveta članic COBISS: 

- Irena Sešek, predsednica, 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 
- Jurij Primožič, Slovanska knjižnica, Ljubljana 
- mag. Ema Dornik, Inštitut za biomedicinsko informatiko, Ljubljana 
- Mojca Uran, SAZU, Ljubljana 
- Martina Rozman Salobir, Osrednja knjižnica Celje 

 
Predstavniki IZUM-a: 

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

 
Dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika 1. seje 
2. Letni program dela IZUM-a za leto 2008 – osnutek 
3. Razno 
 
K točki 1 
 
Na zapisnik 1. seje ni bilo pripomb zato je sprejet sklep: 
 
SKLEP št. 1:   
Potrdi se zapisnik 2. seje Sveta članic COBISS z dne 20. 12. 2006. 
 
K točki 2 
 
Ivan Kanič predlaga, da bi Svet članic COBISS obravnaval tudi osnutek 
programa dela NUK-a. 
 
Mag. Tomaž Seljak odgovori, da skladno s 50. členom Zakona o knjižničarstvu 
program NUK-a obravnava Nacionalni svet za knjižničarstvo, ki daje soglasje 
obema letnima programoma dela tako IZUM-a kot NUK-a. Ker Svet članic 
COBISS predstavlja svetovalno telo, ki obravnava vprašanja razvoja ter 
delovanje sistema in servisov COBISS, so njegove pristojnosti omejene z 
navedenim zakonom in statutom IZUM-a. 
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Mag. Tomaž Seljak nato pove, da je Vlada RS šele na dan seje (20. 12. 2007) 
potrdila program dela IZUM-a za 2007 in da so v njem določena tudi finančna 
sredstva za širitev mreže COBISS.Net v okviru strateškega plana razvojne 
pomoči Republike Slovenije Zahodnemu Balkanu. Največ sredstev je 
prispevalo Ministrstvo za obrambo. Doda še, da bi bilo zaželeno, da se v 
prihodnosti natančneje opredelijo postopki dajanja soglasij med resornimi 
ministrstvi, saj bi bil le tako lahko program dela sprejet pravočasno. Za leto 
2008 usklajevanja z ministrstvi še potekajo. 
 
Dr. Marta Seljak podrobno predstavi letni program dela IZUM-a za leto 2008.  
 
Nato je podanih nekaj mnenj o tem, da je treba pridobiti povratne informacije 
uporabnikov (katalogizatorjev in knjižničnih delavcev) o načinih delovanju 
sistema COBISS in po možnosti upoštevati njihove pripombe. Mag. Janez Jug 
zato predlaga, da bi knjižnice pozvali k bolj aktivnemu sodelovanju pri 
oblikovanju programa dela knjižničnega informacijskega sistema, in sicer tako, 
da bi knjižnice preko svojega predstavnika v tem organu (Svetu članic 
COBISS) posredovale svoja mnenja in pripombe. Nato bi jih Svet obravnaval 
in tako poskrbel za večjo prilagodljivost sistema COBISS. 
 
Sprejeta sta naslednja sklepa: 
 
SKLEP št. 2:  
Potrdi se Letni program dela IZUM-a za leto 2008. 
 
SKLEP št. 3: 
IZUM vabi knjižnice, da pošljejo predloge za obravnavo na Svetu članic 
COBISS posameznim članom Sveta do junija 2008. 
 
K točki 3 ni pobud. 
 
 
Seja zaključena ob 14.40. 
 
 
          Irena Sešek l.r.  
                  Predsednica Sveta članic COBISS 
 
           
         
 


