
ZAPISNIK 
1. seje Sveta članic COBISS 

 
 

Novoizvoljeni Svet članic COBISS se je sestal na prvi seji v sredo, 20. 12. 2006, ob 10. uri v 
prostorih Naravoslovnotehniške fakultete, Vegova 4 v Ljubljani. 
 
Prisotni: 
 

- Irena Sešek, NUK 
- Dunja Legat, UKM 
- Ivan Kanič, CEK 
- mag. Janez Jug, ODK 
- Jurij Primožič, Slovanska knjižnica 
- mag. Ema Dornik, IBMI 
- Mojca Uran, SAZU 
- Maja Medic, KMJ Novo mesto 
- Martina Rozman Salobir, OKC 
 
Vabljeni predstavniki IZUM-a 
 
- mag. Tomaž Seljak, direktor 
- Branko Zebec, pomočnik direktorja 
- dr. Marta Seljak, pomočnica direktorja 
- mag. Franci Pivec, svetovalec direktorja 
- Miro Kolarič, vodja RRI COBISS3 
- Lidija Curk, vodja RRI COBISS2 

 
Pred pričetkom seje je bila krajša slovesnost, na kateri je direktor IZUM mag. Tomaž Seljak 
izročil spominsko plaketo Miki Tatjani Košak, ki je v COBIB.SI prispevala trimilijonti 
bibliografski zapis. 
 
Na predlog direktorja mag. Tomaža Seljaka je bil sprejet naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Konstituiranje sveta 
2. Letni program dela IZUM-a za leto 2007 
3. Razno 

 
 
K točki 1. 
 
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP ŠT. 1: Z glasovi vseh članov sveta se za predsednico Sveta članic COBISS izvoli 
Ireno Sešek iz NUK-a. 
 
 
 



 
K točki 2. 
 
Uvodno predstavitev osnutka Letnega programa dela IZUM-a za leto 2007 je podal direktor 
mag. Tomaž Seljak, ki je povzel glavne kazalce razvoja inštituta, posebej pa se je zadržal pri 
sklepu Vlade RS, da IZUM-u priključi Tekstilni inštitut Maribor. S tem je bilo treba poskrbeti 
za 12 zaposlenih, od katerih bodo trije ostali na IZUM-u, ostali pa se bodo zaposlili pri drugih 
delodajalcih. Načrtovana je nadaljnja širitev projekta COBISS.Net, ki je dobil v letu 2006 
podporo MVZT, MORS in ARRS, kar predvidevamo tudi za leto 2007. 
 
Dr. Marta Seljak je predstavila 16 projektov iz programa za leto 2007, od katerih jih je 12 
naravnanih neposredno na knjižnice, 4 pa na izboljšave v IZUM-u. Predstavila je tudi 
predloge načrtov delovanja osmih RRI-skupin. Program dela skupine za računalniški 
inženiring je predstavil Branko Zebec. 
 
V razpravi, v kateri so sodelovali vsi udeleženci sestanka so bila obravnavana naslednja 
vprašanja: 
 

- razvoj OPAC-a 
- pooblastila knjižničarjev za delo v COBISS-u 
- problem upočasnjevanja delovanja sistema 
- avtomatsko generiranje statistik – povezava med IZUM-om in NUK-om 
- splošni geslovnik 
- jeziki v OPAC-u 
- uporabniška imena 

 
Predstavniki IZUM-a so v zvezi s tem pojasnili obstoječe stanje in ocenili možnosti za 
vključitev dodatnih nalog v program. 
 
Po končani razpravi je bil sprejet 
 
SKLEP ŠT. 2: Svet članic COBISS podpira Letni program  dela IZUM-a za leto 2007. 
 
 
K točki 3. 
 
Ivan Kanič je predlagal, da bi Svet članic COBISS v prihodnje paralelno s programom IZUM-
a obravnaval tudi program NUK-a. Predsednica sveta bo glede tega  povprašala v NUK-u. 
 
Mag. Janez Jug je postavil vprašanje glede prilagajanja terminov tečajev, ker se po zaposlitvi 
novih sodelavcev knjižnicam mudi s pridobitvijo pooblastil. Dr. Marta Seljak je pojasnila, da 
IZUM v izrednih primerih opravi tečaj tudi z manj kot sedmimi udeleženci. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.30. 
 
 
                                                                                Predsednica Sveta članic COBISS 
                                                                                           Irena Seško 
 


