
ZAPISNIK 

2. seje Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru z dne 18. 03. 2010 ob 12. uri v 

veliki sejni sobi Univerzitetne knjižnice Maribor 

 

Prisotni člani: dr. Zdenka Petermanec (UKM), dr. Gorazd Hren (FERI-Krško), dr. Dragica 

Haramija (PeF), Nevenka Balun (FZV), dr. Liljana Selinšek (PF), dr. Marjan Rupnik (MF), 

Mojca Garantini (FF), dr. Franc Janžekovič (FNM), Natalija Orešek (s pooblastilom dr. 

Simone Strnad - FS), dr. Andrej Tibaut (FG), dr. Miroslav Rebernik (EPF), Danilo Majhenič 

(ŠS). 

Opravičeno odsotni člani: mag. Ksenija Škorjanc (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 

vede), dr. Miran Mitra (FVV), dr. Jože Zupančič (FOV Kranj), Andreja Čurin (FL Celje), 

Mojca Markovič (FERI), Mirko Smole (ŠS). 

Prisotni vabljeni: mag. Dunja Legat (UKM) 

 

DNEVNI RED: 

1. pregled zapisnika 1. seje Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru; 

2. sprejem Poslovnika Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru; 

3. sprejem Pravilnika o obveznem izvodu publikacij UM; 

4. načrt dela Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru; 

5. razno. 

 

Kot sklicateljica seje Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru je dr. Zdenka 

Petermanec, ravnateljica UKM in po Statutu UM predsednica Komisije za knjižnični sistem 

(v nadaljevanju: KISUM), pozdravila navzoče člane KISUM-a, vabljeno gostjo in ugotovila 

sklepčnost seje ter predstavila dnevni red. 

 

SKLEP 1: Predlagan dnevni red je bil soglasno potrjen. 

Ad2) Ker na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb je bil le-ta sprejet.  

SKLEP 2: Potrdi se zapisnik prve seje KISUM-a, z dne 24. 09. 2009. 

Ad3) Člani KISUM-a predlagajo, da bi o delu KISUM-a obveščali svoje članice na način, ki        

je določen na posamezni članici UM ali senatu članice, ki jih je imenoval v KISUM.  

SKLEP 3: KISUM sprejema Poslovnik Komisije za knjižnični sistem Univerze v 

Mariboru. 



Ad4) Mag. Dunja Legat predstavi bistvene značilnosti osnutka Pravilnika o obveznem izvodu 

publikacij Univerze v Mariboru, vse upoštevane pripombe in pojasni razloge zakaj, določenih 

pripomb stroka ni upoštevala. Sledi razprava o spremembah osnutka Pravilnika o obveznem 

izvodu publikacij Univerze v Mariboru, predvsem o 2., 4. in 6. členu. 

Člani KISUM-a so se dogovorili, da se jim pošlje spremenjen osnutek Pravilnika o obveznem 

izvodu publikacij Univerze v Mariboru po elektronski pošti. Če do petka, 26.03.2010 ne 

posredujejo pripomb, potrjujejo svoje strinjanje z osnutkom Pravilnika o obveznem izvodu 

publikacij Univerze v Mariboru. 

SKLEP 4: KISUM sprejema osnutek Pravilnika o obveznem izvodu publikacij Univerze 

v Mariboru z dogovorjenimi popravki, ki gre v nadaljnji postopek sprejemanja na UM. 

Ad5) Dr. Zdenka Petermanec, ravnateljica UKM in predsednica KISUM predstavi načrt dela 

KISUM za leto 2010 ter srednjeročne cilje knjižnične dejavnosti na Univerzi v Mariboru. 

SKLEP 5: Srednjeročni cilji knjižnične dejavnosti na Univerzi v Mariboru predstavljajo       

aktivnosti, ki se bodo izvajale do leta 2014. 

 

Seja je bila zaključena ob 14:10. 

 

Zapisal:             Predsednica KISUM 

Sebastijan HOLCMAN, univ. dipl. prav.              dr. Zdenka PETERMANEC 

 

 


