
 

 
 

ZAPISNIK 
4. seje Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru z dne 30. 09. 2010 ob 9. uri v 

veliki sejni sobi Univerzitetne knjižnice Maribor 
 
 

Prisotni člani: dr. Zdenka Petermanec (UKM), dr. Gorazd Hren (FERI-Krško), Nevenka Balun 
(FZV), dr. Franc Janžekovič (FNM), dr. Simona Strnad (FS), dr. Miroslav Rebernik (EPF), dr. Miran 
Mitar (Fakulteta za varnostne vede), dr. Jože Zupančič (FOV Kranj), Mojca Markovič (FERI), mag. 
dr. Maja Habulin (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) 
 
Opravičeno odsotni člani: dr. Borut Holcman, (PF)Andreja Čurin (FL Celje), Nejc Iljavec (ŠS) in 
Ksenija Škorjanc (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede)  
 
Prisotni vabljeni: mag. Dunja Legat (UKM), Bojan Oštir (UKM) in Bernarda Korez (UKM) 
 
Ostali prisotni: Sebastijan Holcman (UKM) 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Komisije za knjižnični sistem Univerze v 

Mariboru; 

2. Pregled nerealiziranih sklepov; 

3. Rezultati razpisa za sofinanciranje tuje znanstvene literature in baz podatkov za 2011 

- statistika uporabe baz podatkov v letu 2009 in 2010, 

- koordinacija nabave baz podatkov za leto 2011, 

- priprava na skupni razpis; 

4. Informacija o dostopnosti e-knjig založbe Springer; 

5. Bibliografija  

6. - vloga osrednjih informacijskih centrov; 

7. 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, vabljene goste in ugotovila sklepčnost 

seje ter predstavila dnevni red. Ob tej priložnosti je tudi javno izrekla čestitke nagrajencu, 

prejemniku zlatega znaka UM, prof. dr. Miroslavu Reberniku.  

 
SKLEP 1: Predlagani 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 tretje seje KISUM-a, z dne 20.05.2010. 
 



 

 
 

SKLEP 3: Komisija za knjižnični sistem UM podpira in poziva senat, da podpre dopis 
ravnateljice UKM, ki je naslovljen na direktorja ARRS dr. Francija Demšarja. 
 
K točki dnevnega reda št. 3: Mag. Dunja Legat in Bojan Oštir sta predstavila rezultate razpisa za 
sofinanciranje tuje znanstvene literature in baz podatkov za leto 2011. 
 
K točki dnevnega reda št. 4: Mag. Dunja Legat je predstavila informacija o dostopnosti e-knjig 
založbe Springer. 
 
SKLEP 4: Na naslednji seji KISUM-a se bo predstavila višina sredstev, ki jih UKM in članice UM 
namenjajo nakupu knjižničnega gradiva. 
 
SKLEP 5:  
Vodje knjižnic članic UM in člani KISUM bodo prejemali vsa obvestila o dejavnosti v UKM in o 
vseh dogodkih pomembnih za knjižničarstvo. Vodje knjižnic prosimo, da poskrbijo za 
nadaljnje obveščanje znotraj svojih knjižnic. 
 
K točki dnevnega reda št. 5: Mag. Dunja Legat je predstavila vlogo osrednjih informacijskih 
centrov. 
 
SKLEP 6:  
Gradiva iz seje pod točko dnevnega reda št. 5, ki se nanaša na bibliografijo – vloga osrednjih 
informacijskih centrov, se posreduje članom KISUM-a. 
 
SKLEP 7: 
KISUM predlaga, da pri bibliometričnem poročilu o znanstveni uspešnosti učiteljev in 
raziskovalcev Univerze Maribor v bodoče sodelujejo strokovne službe UM in bibliotekarji 
UKM. 
 
SKLEP 8: 
Na naslednji seji KISUM-a bomo obravnavali osnutek strukture tovrstnega poročila in 
metodologijo spremljanja znanstvene uspešnosti UM. 
 
SKLEP 9: 
Na naslednji seji KISUM-a se bo predstavila analiza storitve podaljšanega delovnega časa 
UKM. 
 
Razno: 

 Ravnateljica UKM je članom KISUM-a predstavila vse dejavnosti, ki potekajo v t.i. 

študentskem oktobru v UKM. Ob tej priložnosti je apelirala na člane KISUM-a naj 

prenesejo na študente pomen UKM pri študiju.  

 
 
Seja je bila zaključena ob 10:55. 
 



 

 
 

Zapisal:                        Predsednica KISUM 

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


