
 

 
 

 
ZAPISNIK 11. SEJE 

 
Prisotni:  dr. Zdenka Petermanec (UKM), dr. Miroslav Rebernik (EPF), Nevenka Balun (FZV), Mojca 

Markovič (FERI), dr. Dragica Haramija (Pedagoška fakulteta), dr. Uroš Milutinović (FNM), 
Mojca Garantini (Filozofska fakulteta), mag. Ksenija Škorjanc (Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede), dr. Miran Mitar (FVV), dr. Aleš Kobal (Pravna fakulteta), Ina Ulen 
(Študentski svet UM) 

 
Odsotni:  Aleksovska Viktorija (Študentski svet UM), dr. Gorazd Hren (Fakulteta za energetiko),  
 
Opravičeno 
odsotni:  dr. Andrej Tibaut (Fakulteta za gradbeništvo), dr. Simona Strnad (FS), Marina Horvat 

(Študentski svet UM), dr. Maja Habulin (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo), dr. 
Marjan Rupnik (Medicinska fakulteta), dr. Marjan Senegačnik (Fakulteta za organizacijske 
vede), dr. Iztok Potrč (Fakulteta za logistiko) 

 
 
Drugi  
prisotni:  mag. Dunja Legat (UKM), Sebastijan Holcman (UKM) 
 
Dnevni red:  

1) Razgovor s predstavniki Elsevierja – ponudniki servisov ScienceDirect in Scopus  
2) Pregled zapisnika 10. redne seje KISUM in nerealiziranih sklepov 
3) Poglavitni dosežki UKM v letu 2012 
4) Nabava e-virov za 2013 
5) Razno 

 
 
Ad. 1 
Predstavniki Elsevierja – ponudniki servisov Science Direct in Scopus in predstavnik pogajalske skupine iz 
nacionalnega konzorcija g. Miro Pušnik so predstavili potek pogajanj za nakup dostopov do Science 
Directa in njihovo delovanje. 
  
Ad. 2 
SKLEP 2.1: Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
SKLEP 2.2:  
Zapisnik 10. redne seje KISUM-a z dne 25. 9. 2012 je bil soglasno potrjen. 
 

Komisija za knjižnični sistem UM  11. seja 
OSNUTEK 

 
Vodja sestanka:  Dr. Zdenka Petermanec, predsednica 
Zapisnik: Sebastijan Holcman 

 
 

 
Datum:  13. 12. 2012 

Ura: 12:00 – 14:30 
Prostor: sejna soba, 4. nadstropje 



 

 
 

2 

KISUM je ugotovil, da formalno pravni status Digitalne knjižnice UM še ni urejen. Zaradi tega predlaga, da 
se nerealizirani sklep 9. redne seje z dne 31. 5. 2012 preoblikuje na sledeč način in se z njim ponovno 
seznani glavno tajnico UM, mag. Mojco Tancer, da ga posreduje ustreznim organom univerze, in sicer: 
 
SKLEP 2.3: 
KISUM predlaga, da UKM, FERI (Laboratorij za heterogene sisteme) in RCUM sklenejo dogovor o 
sodelovanju na področju razvoja in vzdrževanja Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru, za trajno 
ohranjanje digitalnih vsebin znanstvenoraziskovalne produkcije Univerze v Mariboru.  
 
 
Ad. 3 
Ravnateljica UKM je predstavila poglavitne dosežke UKM v letu 2012. 
 
Ad. 4 
Mag. Dunja Legat je predstavila predlog sofinanciranja nakupa elektronskih virov za leto 2013, ki ga je 
UKM posredoval univerzi in v presojo kolegiju dekanov, dne 20. 12. 2012. 
 
SKLEP 4.1: KISUM predlaga, da ravnateljica UKM obvesti kolegij dekanov o predlogu sofinanciranja 
skupnega nakupa e-virov, ki je za članice ugodnejši, kot je že obravnavani predlog. 
 
Ad. 5 
Ad. 5.1 
Ravnateljica UKM je predstavila novega člana KISUM-a, dr. Uroša Milutinovića, ki je nadomestil 
dosedanjega člana dr. Franca Janžekoviča. Ker je do sedaj opravljal tudi funkcijo namestnika 
predsednice KISUM-a je potrebno izvoliti novega namestnika, zato predlaga dr. Andreja Tibauta. 
 
SKLEP 5.1: 
KISUM je potrdil dr. Andreja Tibauta za namestnika predsednice KISUM. 
 
Ad. 5.2 
Članstvo v knjižničnem sistemu UM študentov brez statusa: 
Veliko študentov tudi po preteku statusa študenta potrebuje storitve knjižnice, predvsem oddaljen 
dostop do elektronskih virov (zaključek diplomskega dela), kar pa študentom brez statusa ni omogočeno. 
Študent brez statusa je lahko član knjižnice kot drugi uporabnik in lahko koristi elektronske vire le v 
prostorih knjižnic Univerze v Mariboru.  
 
SKLEP 5.2: mali KISUM 
Študenti brez statusa lahko dostopajo do e-vsebin izključno v UKM in visokošolskih knjižnicah zaradi 
licenčnih omejitev pogodb o nakupu in uporabi e-virov, ki ne dovoljuje vstop brez statusa študenta. 
 
Ad. 5.3 
Bibliografija in pisna dela študija, ki se zaključijo z diplomskim izpitom: 
Pisno delo, ki nastane ob zaključku študija z diplomskim izpitom ne sodi v bibliografijo. 
 
SKLEP 5.3: 
KISUM predlaga, da se s problematiko seznani Komisijo za študijsko dejavnost pri Senatu UM.  
 
KISUM predlaga, da se s problematiko glede vnosa pisnih del, ki nastanejo ob zaključku študija z 
diplomskim izpitom seznani Komisijo za študijsko dejavnost pri Senatu UM.-POPRAVEK, ki bi ga predlagali 
 
 
 
Zapisal: Sebastijan Holcman         Dr. Zdenka Petermanec, 
 predsednica KISUM 


