
Zapisnik 1. redne seje Sveta članic COBISS  

13.2.2020 ob 12:30 uri, IZUM, Prešernova ulica 17, predavalnica 021 

 

 

Prisotni člani Sveta članic COBISS: 

 

- Miro Tržan, Mestna knjižnica Ljubljana 

- Irena Sešek, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

- Mojca Markovič, Knjižnica tehniških fakultet, Maribor 

- mag. Branka Kerec Prekoršek, Univerzitetna knjižnica Maribor 

- Maja Medic, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 

- mag. Janez Jug, Osrednja družboslovna knjižnica J. Goričarja, Ljubljana 

- Mateja Švajncer, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 

- dr. Janez Stare, Institut za biostatistiko in medicinsko informatiko, Ljubljana,  

- Darja Roškar, Osnovna šola Danile Kumar, Ljubljana 

 

 

Predstavnika IZUM-a: 

- Dr. Aleš Bošnjak, direktor IZUM,  

- Mateja Tratnjek Petre 

 

 

Dr. Aleš Bošnjak direktor IZUM je ugotovil, da je prisotnih vseh devet članov Sveta članic 

COBISS. 

 

Prisotni člani so soglasno potrdili predlagani dnevni red: 

 

1. Konstituiranje Sveta članic COBISS 

2. Obravnavanje Letnega programa dela IZUM za leto 2020 

3. Razno 

 

 

K točki 1 

 

Dr. Aleš Bošnjak direktor IZUM je pozdravil prisotne člane na konstitutivni seji Sveta članic 

COBISS. Predstavil je princip izvedenih volitev in rezultate volitev na podlagi katerih so bili člani 

izvoljeni. 

 

Sklep št. 1.1: Svet članic COBISS je konstituiran za svoje mandatno obdobje dveh let. 

 

Direktor IZUM je predlagal gospoda Mira Tržana za predsednika Sveta članic COBISS, s čimer so 

se vsi člani Sveta članic COBISS strinjali. 

 

Sklep št. 1.2: Člani Sveta članic COBISS so potrdili Mira Tržana za predsednika Sveta članic 

COBISS. 
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K točki 2 

 

Direktor IZUM je povedal, da je Nacionalni svet za knjižnično dejavnost na svoji seji obravnaval 

Letni program dela IZUM za leto 2020 in nanj podal nekaj manjših pripomb, ki pa so jih sodelavci 

IZUM-a vključili v dokument. Nacionalni svet za knjižnično dejavnost je k dokumentu podal svoje 

pozitivno mnenje. Upravni odbor IZUM je navedeni dokument na svoji zadnji seji tudi potrdil in 

sprejel.  

 

Direktor IZUM je izpostavil naslednje udarne poudarke: 

 

- Nadaljevanje projekta vzpostavitve akademske digitalne zbirke Slovenije ADZ.SI; s katerim 

želi IZUM dati na voljo slovenskim raziskovalcem in zainteresirani javnosti čim več 

informacij ter možnost dostopanja do repozitorija;  

- projekt HPC RIVR, za katerega bo izvedeno javno naročilo za nabavo in namestitev opreme 

za superračunalnik vključno z opremo za HPC VEGA; kvalitativni prevzem in obratovanje 

HPC sta predvidena do konca leta 2020; 

- nadaljevanje projekta podpore učbeniškega sklada ter vzpostavitev njegove povezave s 

sistemom COBISS; 

- nadaljevanje prehoda programske opreme COBISS na odprtokodno sistemsko programsko 

opremo, predvsem z uporabo operacijskega sistema Linux in sistema za upravljanje s 

podatkovnimi bazami podatkov PostgreSQL;  

- implementacija online inventure, ki omogoča izvedbo parcialne inventure gradiva v oddelkih 

knjižnice brez predhodnega zapiranja knjižnice; 

- razvoj novih funkcionalnosti v segmentu COBISS3/Izposoja; 

- razvoj novih funkcionalnosti v programski opremi COBISS+; 

- povečanje kakovosti bibliografskih zapisov v vzajemnem katalogu; 

- vzpostavitev normativne kontrole predmetnih oznak s Splošnim geslovnikom COBISS.SI; 

- sodelovanje pri vrednotenju rezultatov raziskovalne dejavnosti; 

- povečanje števila knjižnic v COBISS.Net; 

- sodelovanje z vodilnimi svetovnimi bibliografskimi informacijskimi servisi; 

- večja prepoznavnost IZUM-ove mednarodne razvojne vloge; v IZUM-u zaposlena sodelavka 

je namreč predsednica PUC komiteja za UNIMARC format. 

 

Člani Sveta članic COBISS so razpravljali o: 

 

- pošiljanju e-opominov in velikem interesu po e-zadolžnicah, saj tablice trenutno služijo zgolj 

vpisu; 

- bazah primernih za otroke v šolskih knjižnicah; 

- online inventuri, ki bo v realnem okolju potekala v dveh fazah, in sicer prva faza do konca 

marca 2020 in druga faza do konca decembra 2020. Programska oprema 

COBISS3/Inventura se dopolnjuje sproti, instalacije novih verzij so 4 krat letno;  

- predlogu za preimenovanje Klepetalnice na IZUM-ovi spletni strani. V nekaterih osnovnih 

in srednjih šolah so bili izrečeni vzgojni opomini zaradi neprimernega obnašanja šolarjev in 

dijakov, ki pišejo neprimerna vprašanja na katera morajo sodelavci NUK-a in IZUM-a 

odgovarjati. Strateška odločitev, da servis kljub neprimernemu obnašanju nekaterih 

posameznikov ostaja, o tem sta se NUK in IZUM skupaj odločila; 
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- projektu splošnega geslovnika, ki se je začel leta 2002 in bi se moral izvesti, da bi se 

prepoznal obseg projekta; 

- prehodu na odprtokodni operacijski sistem Linux in bazo PostgreSql, ki za slovenske 

uporabnike COBISS-a ne bo pomenil nobenih vidnih sprememb, pač pa za nekatere države 

COBISS.Net, ki niso na IZUM-ovem hostingu. Posledica prehoda bodo tudi nižji finančni 

stroški; 

- predlogu za iskanje po COBISS+, in sicer po Googlovem principu samodokončanja 

iskalnega niza, oziroma tudi priporočilnem sistemu, po nizih, ki preko indeksa zajamejo vse 

obstoječe potencialne zadetke; 

- znanem datumu za COBISS Konferenco, ki bo potekala tri dni, in sicer od 13. do 15. oktobra 

2020; 

- poteku dovoljenj za katalogizacijo, ki bodo leta 2021 potekla mnogim knjižničarjem. 

Seznam predvidenih tečajev, za knjižničarje naj se objavi na IZUM-ovi spletni strani s 

pripisom kateri od njih je obvezen, 

- na IZUM-ovi spletni strani naj se ažurirajo in objavljajo zapisniki sej Sveta članic COBISS.  

 

 

Sklep št. 2: Svet članic COBISS se je seznanil z Letnim programom dela IZUM za leto 2020 in mu 

daje pozitivno mnenje. 

 

 

K točki 3 

 

Predsednik Sveta članic COBISS je povedal, da je IZUM-ov Letni program dela za leto 2020 zelo 

ambiciozno pripravljen. Predlagal je, naj člani Sveta članic COBISS nanj in na IZUM naslovijo 

morebitne pobude in vprašanja o katerih bodo lahko razpravljali na prihodnjih sejah. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 13:50 uri.                                                     

  

                      

                                                                                                                          Miro Tržan  

Predsednik Sveta članic COBISS 


