
 

 
 

 
ZAPISNIK 6. SEJE 

 
Prisotni:  dr. Zdenka Petermanec (UKM), Nevenka Balun (FZV), dr. Franc Janžekovič (FNM), Mojca 

Markovič (FERI), Nejc Iljavec (ŠS), mag. Ksenija Škorjanc (Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede), dr. Gorazd Hren (FERI-Krško), dr. Simona Strnad (FS), dr. Andrej Tibaut 
(Fakulteta za gradbeništvo), dr. Marjan Senegačnik (Fakulteta za organizacijske vede), dr. 
Dragica Haramija (Pedagoška fakulteta), Mojca Garantini (Filozofska fakulteta),   

 
Odsotni:  dr. Iztok Potrč (Fakulteta za logistiko), dr. Borut Holcman (Pravna fakulteta), dr. Marjan 

Rupnik (Medicinska fakulteta), dr. Maja Habulin (Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo), Mirko Smole, Brina Lazar,  

 
Opravičeno 
odsotni:  dr. Miran Mitar (Fakulteta za energetiko), dr. Miroslav Rebernik (EPF), 
 
Drugi  
prisotni:  Dunja Legat (UKM), Bernarda Korez (UKM), Bojan Oštir (UKM), Borut Gaber (UKM) 
 
Dnevni red:  

1. Pregled dnevnega reda in zapisnika 5. seje 
2. Dostopnost informacijskih virov v 2011 (seznanitev z dogovori z ARRS) 
3. Predstavitev orodij za vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela  (Scopus, Incites) 
4. Primerjava meril za vrednotenje znanstvene uspešnosti UM, ARRS in NAKVIS 
5. Bibliografija Univerze v Mariboru (redakcija bibliografij pred habilitacijskimi postopki in 

dogovor o plačilu storitev vnosa bibliografij) 
6. Predlog vključitve doktorskih disertacij in magistrskih del v bazo podatkov Digital 

Dissertations  
7. Predstavitev projekta Open Access  EIFL 
8. Razno 

 

 
 
Ad. 1 
SKLEP 1.1: Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
SKLEP 1.2:  
Potrdi se zapisnik 5. seje KISUM-a, z dne 16.12.2010. 
 

Ad. 2 
Bojan Oštir seznani prisotne s potekom pogajanj z ARRS o zagotavljanju enotne dostopnosti do 
informacijskih virov za vse slovenske raziskovalce in o pogojih za nemoteno delovanje konzorcijev, ki jo 
je UKM posredovala na ARRS. 

Komisija za knjižnični sistem UM  6. seja 
 
Vodja sestanka:  Dr. Zdenka Petermanec, predsednica 
Zapisnik: Bernarda Korez, Borut Gaber 

 
 

 
Datum:  12.04.2011 

Ura: 13:00 – 15:00 
Prostor: sejna soba, 4. nadstropje 
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SKLEP 2.1: 
UKM nadaljuje s prizadevanji o enakopravnem dostopu do virov in poziva članice UM, da upoštevajo 
dogovor o  neodpovedovanju revij, ki so ključnega pomena za obstoj konzorcijev. 
 
SKLEP 2.2:  
Do septembra 2011 je potrebno oblikovati nov model financiranja informacijskih virov (serijskih 
publikacij in baz podatkov) na Univerzi v Mariboru. Ob tem je potrebno upoštevati pridobitev sredstev na 
razpisu ARRS in načelo solidarnosti vseh članic UM. 
 
 

Ad. 3 
Bernarda Korez predstavi orodja za bibliometrične analize InCites (Thomson) in SCOPUS (Elsevier). Na 
kratko razloži problematiko praktične izvedbe bibliometrične analize za celotno univerzo, saj tako 
obširna analiza v Sloveniji še ne obstaja.  
 
SKLEP 4:  
UKM bo predvidoma do aprila 2012 pripravila analizo znanstvene uspešnosti učiteljev in raziskovalcev 
Univerze v Mariboru. Upoštevala bo rezultate predhodne analize, ki jo univerza že izvedla, ter jo 
nadgradila z novimi kazalci. 
 

Ad. 4  
Dunja Legat predstavi bistvene razlike v merilih za vrednotenje znanstvene uspešnosti s  strani UM, 
NAKVIS in ARRS. UM mora v 6 mesecih svoja »Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev« prilagoditi novim »Minimalnim standardom za izvolitev 
v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih 
zavodih,« predpisanih s  strani NAKVIS-a. Posreduje tudi informacijo, da je že ustanovljena skupina za 
prilagoditev habilitacijskih meril UM predpisanim minimalnim standardom NAKVIS-a. Sestavljena je iz 
predstavnikov posameznih članic UM.  
 
SKLEP 5:  
KISUM  predlaga habilitacijski komisiji, da v delovno skupino sprejme tudi mag. Dunjo Legat iz UKM, ki 
strokovno obvlada to področje. 
 

Ad. 5 
Bernarda Korez je predstavila dogovor bibliografov UM o  plačevanju bibliografskih storitev za zunanje 
naročnike, ki potrebujejo  osebno  bibliografijo . Pojavlja se namreč vse večje  povpraševanje po izdelavi 
osebnih bibliografij. 
  
 
SKLEP 6: 
KISUM potrjuje dogovor bibliografov UM in vodij visokošolskih knjižnic UM z dne 25.03.2011 o pogojih 
plačevanja bibliografskih storitev in predlaga Senatu in UO UM, da jih na naslednji seji potrdi.  
 
SKLEP 7: 
KISUM predlaga habilitacijski komisiji, da pred pričetkom habilitacijskega postopka bibliografijo 
kandidata,  ki ni bila izdelana v visokošolski knjižnici članic UM ali UKM,  verificira bibliograf UKM. 
 

Ad. 6 
Dunja Legat seznani prisotne s predlogom vključitve doktorskih disertacij, obranjenih na UM, v 
mednarodno podatkovno zbirko Digital Dissertations, s katero upravlja Proquest (UMI). Dogovori med UKM 
in Proquestom intenzivno potekajo. 
 
SKLEP 8: 
KISUM podpira pobudo UKM o vključitvi doktorskih disertacij, obranjenih na UM, v mednarodno 
podatkovno zbirko Digital Dissertations in posreduje zahtevo Komisiji za podiplomski študij pri Senatu 
UM,  da  to sodelovanje sistemsko podpre. 
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Ad. 7 
Dunja Legat seznani prisotne z aktivnostmi v projektu Open Access  EIFL, ki zagotavlja prost dostop do 
znanstvenih dosežkov. UKM sodeluje pri vzpostavitvi portala za promocijo prostega dostopa  do 
znanstvenih dosežkov. 
 

Ad. 8 
 
SKLEP 10: 
Člani KISUM-a pozivajo UM, da se zaradi velike prostorske stiske v knjižnicah članic in UKM  čim prej 
poišče skupni prostor za arhiv, ki bo nadomestil polna skladišča v UKM. 
 
 
Ravnateljica poziva člane KISUM-a k vzpostavitvi tesnejšega stika med UKM in fakultetnimi  knjižnicami 
pri nabavni politiki (ažurirani seznami obvezne in priročne študijske literature). 
  
 
15. 6. 2011 bo   potekal na ljubljanski univerzi posvet o  informacijskem opismenjevanju. Ravnateljica 
predlaga, da bi ponudbo UKM o različnih oblikah informacijskega opismenjevanja za študente in učitelje 
članice izkoristile v večji meri.  
 
  
Ravnateljica članom KISUM-a pojasni, čemu so namenjena sredstva za opravljanje skupnih nalog, ki jih 
enkrat letno potrdi UO Univerze v Mariboru, in sicer: 
- podaljšanju poslovanja UKM do 21. ure, 
- nakupu dodatne študijske literature in baz podatkov, 
- nakupu strojne opreme za oddaljen dostop,    
- vzdrževanju programske opreme zanj… 
 
 
Priloga: 
- dogovor o plačilu vnosov  


