
 

 
 

ZAPISNIK 
5. seje Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru z dne 16. 12. 2010 ob 12. uri v 

veliki sejni sobi Univerzitetne knjižnice Maribor 
 
 

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

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Komisije za knjižnični sistem Univerze v 

Mariboru; 

2. Pregled realiziranih dogovorov v okviru KISUM; 

3. Pregled dela UKM v letu 2010; 

4. Predlog skupnih akcij v letu 2011; 

5. Analiza naročil tuje znanstvene periodike in baz podatkov; 

6. Obvezni izvod na UM; 

7. Delovanje DKUM; 

8. 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. 

 
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 30.09.2010. 
 
SKLEP 3: Ravnateljica UKM je seznanila člane KISUM-a s knjižničnimi aktivnostmi UKM-a v 
letu 2010. 
 
SKLEP 4: Ravnateljica UKM je predstavila načrt dela KISUM v letu 2011. Ob tej priložnosti 
poziva vse člane, da ji do 05.01.2011 posredujejo predloge skupnih akcij v letu 2011. 



 

 
 

 
SKLEP 5: Na naslednji seji bomo obravnavali predlog razmejitve dela bibliografov na članicah 
UM iz vidika,  katere storitve sodijo v njihovo redno delno obveznost in katere storitve so 
plačljive. 

 
 
  
 
 
Seja je bila zaključena ob 14:15. 
 
Zapisal:                        Predsednica KISUM 

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


