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ZAPISNIK 12. SEJE 

Prisotni:  mag. Dunja Legat (UKM, po pooblastilu), dr. Irena Ban (FKKT), mag. Natalija Orešek (PF, 
po poblastilu), mag. Ksenija Škorjanc (FKBV), Mojca Markovič (FERI), Nevenka Balun (FZV), 
dr. Peter Šenk (FG), dr. Simon Špacapan (FS), Zorica Milinović (MF), Nina Malovrh (FT, po 
pooblastilu), David Borlinič Gačnik (ŠS UM, PF) 

Odsotni:  dr. Zdenka Petermanec (UKM, opr.), doc. dr. Blaž Markelj (FVV, opr.), Ines Gusel (EPF, 
opr.), doc. dr. Janja Batič (PeF, opr.), mag. Jerneja Prostor (PF, opr.), dr. Marjan Senegačnik 
(FOV, opr.), Mojca Garantini (FF, opr.), dr. Uroš Milutinović (FNM, opr.), dr. Vesna Mia 
Ipavec (FL, opr.), dr. Zdravko Praunseis (FE), Tanja Druks Ralinovski (FT, opr.), Jure Pirc (ŠS 
UM, PF) 

Vabljeni: Sandra Kurnik Zupanič (UKM), Borut Gaber (UKM)  

 

Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev osnutka zapisnika 11. redne in 4. korespondenčne seje 
2. Samoevalvacijsko poročilo knjižnične mreže UM 
3. Predstavitev delovanja in funkcionalnosti DKUM 
4. Predstavitev osnutka Pravilnika o odprtem dostopu na UM 
5. Cenik knjižničnih storitev za študijsko leto 2017/2018 (predlog razdelitve prispevka za uporabo 

knjižnic) 
6. Razno 

 

Ad. 1: Pregled in potrditev zapisnika 11. in 4. korespondenčne redne seje 

SKLEP 1.1: Ob začetku seje je prisotnih 11 od 21 članov Komisije za knjižnični sistem. Seja je sklepčna.  
Sklep je bil soglasno sprejet.  

SKLEP 1.2: Člani Komisije za knjižnični sistem so se seznanili z odstopno izjavo predstavnika študentov, 
zaradi sklenitve delovnega razmerja.  
Sklep je bil soglasno sprejet. (Študentski svet UM bo nadomestnega člana imenoval na naslednji seji, 
ki bo predvidoma 24. ali 25. 5.) 

SKLEP 1.3: Člani Komisije za knjižnični sistem so se seznanili z dogovori, ki so bili sprejeti na 4. seji 
strateškega kolegija dekanov UM, ter s sklepi, ki so bili sprejeti na 2. redni seje UO UM, povezanimi z 
nakupom znanstvene literature in baz podatkov.  
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Sklep je bil soglasno sprejet.  

SKLEP 1.4: Člani Komisije za knjižnični sistem UM so potrdili zapisnik 11. redne seje z dne 23. 2. 2017 
in 2. korespondenčne seje z dne 23. 2. 2017.  
Sklep je bil soglasno sprejet.  

Mag. Dunja Legat je predstavila kolegico Nino Malovrh, ki se je seje KISUM-a udeležila po pooblastilu 
kot predstavnica FT. Ga. Nina Malovrh je na FT prevzela dela in naloge vodje knjižnice. Dve leti je UKM 
strokovno skrbela za izvajanje knjižnične dejavnosti na Fakulteti za turizem in vzpostavila knjižnično 
informacijsko okolje.  S samostojnim prevzemom dejavnosti na fakulteti je UKM dosegla zastavljeni cilj.  

 

Ad. 2: Samoevalvacijsko poročilo knjižnične mreže UM 

Sandra Kurnik Zupanič predstavila Samoevalvacijsko poročilo knjižnične mreže UM.  

SKLEP 2.1: Člani Komisije za knjižnični sistem UM so se seznanili s Samoevalvacijskim poročilom knjiž-
nične dejavnosti na UM za študijsko leto 2015/2016.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 3: Predstavitev delovanja in funkcionalnosti DKUM 

Mag. Dunja Legat je predstavila delovanje in funkcionalnosti DKUM, ki je postala strateška aplikacija 
Univerze v Mariboru in  kot taka tudi zahteva sistemsko financiranje. DKUM danes predstavlja: 

 institucionalni repozitorij UM, 

 je del poslovnih procesov univerze za oddajo zaključnih del univerze, 

 je infrastruktura za trajno hranjenje znanstvene dediščine univerze, 

 je repozitorij publikacij izdanih pri Univerzitetni založbi, 

 je infrastruktura za odprti dostop do znanosti. 
 

SKLEP 3.1: Člani Komisije za knjižnični sistem so se seznanili z delovanjem in funkcionalnostmi Digitalne 
knjižnice Univerze v Mariboru, ki jo bo UKM predstavila na Senatu UM.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ad. 4: Predstavitev osnutka Pravilnika o odprtem dostopu na UM 

Mag. Dunja Legat je predstavila osnutek Pravilnika o odprtem dostopu na UM, ki so ga pripravili v UKM. 
Utemeljila je potrebo po tovrstnem pravilniku na univerzi in poudarila, da je želja UKM osnutek pravil-
nika posredovati pristojnim komisijam in organom univerze v obravnavo.  

SKLEP 4.1: Člani Komisije za knjižnični sistem pregledajo osnutek pravilnika in do 25. 5. 2017 posredu-
jejo morebitne predloge ali pripombe na elektronski naslov dunja.legat@um.si.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 4.2: Člani Komisije za knjižnični sistem soglašajo, da se osnutek Pravilnika o odprtem dostopu na 
Univerzi v Mariboru posreduje v obravnavo pristojnim komisijam Senata UM.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad. 5: Cenik knjižničnih storitev za študijsko leto 2017/2018 

Članom komisije za knjižnični sistem je bil predstavljen predlog cenika knjižničnih storitev za študijsko 
leto 2017/2018, ki ga je potrdil Strokovni svet UKM.  

SKLEP 5.1: Člani Komisije za knjižnični sistem soglašajo s predlogom Cenika za knjižnične storitve za 
študijsko leto 2017/2018. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 5.2: V skladu s 7. členom Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru 
(Štev.: N 19/2010-41 AG) člani Komisije za knjižnični sistem soglašajo s predlogom ravnateljice dr. 
Zdenke Petermanec za razdelitev prispevka za knjižnice članic UM in UKM in sicer:  

 3,60 EUR za članice UM in  

 3,90 EUR za UKM (0,30 je namenjenih za odpiralni čas čitalnice ČUK ob sobotah in nedeljah). 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 5.3: V skladu s 29. členom Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru 
(štev.: N 19/2010-41 AG) se predlog cenika knjižničnih storitev za študijsko leto 2017/2018 in predlog 
razdelitve prispevka za knjižnice članic UM in UKM posreduje Študentskemu svetu UM, da poda so-
glasje. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 6: Razno 

Ni bilo razprave. 

dr. Zdenka Petermanec,  
predsednica KISUM 

 
V vednost:  

 članom KISUM 

 prorektorici za razvoj kakovosti UM 

 prorektorici za študijsko dejavnost UM 

 glavnemu tajniku UM 
 


