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Spoštovani sodelavci!
Glede na poročanje o razpravi na seji Upravnega odbora IZUM-a vas želim seznaniti z nekaterimi dejstvi o sodelovanju z
družbo LIBIS:
1. Ustanovitev IZUM-a je bila rezultat projekta COBISS.Net, ki se je začel s projektom SZTIJ, in je zato tudi usoda
IZUM-a močno soodvisna od usode projekta COBISS.Net.
2. Po odstopu mag. Tomaža Seljaka leta 2011 se podcenjevalni odnos MIZŠ-ja do IZUM-a in projekta COBISS.Net do
danes ni spremenil. Financiranje osnovne dejavnosti se je iz leta 2010 znižalo za 20 %, financiranje razvojne pomoči
knjižnicam v mreži COBISS.Net je ukinjeno, prisilno zmanjševanje števila zaposlenih pa bo prej ali slej imelo
nepopravljive posledice. Ob tem je težko razumeti, da za COBISS.Net ni finančnih sredstev, za izgradnjo sortirnice
odpadkov v Črni gori pa je recimo Republika Slovenija zagotovila donacijo v višini 1.180.445 EUR (2014-2015).
3. Ironija je, da se ob tem odvija dozidava k objektu IZUM, ki je bila leta 2010 med drugim utemeljena s širitvijo
storitev in proizvodov v države Zahodnega Balkana v okviru mreže COBISS.Net ter s pričakovanim povečanjem
števila zaposlenih.
4. Organizacijski model sistema COBISS in mreže COBISS.Net je svetovna inovacija in ve se, kdo so bili ključni avtorji.
Pomoč zunanjih ekspertov pri realizaciji nekaterih nalog in strateških usmeritev je bila za IZUM več kot dragocena
in tudi ekonomsko upravičena. Nasprotniki tega sodelovanja izhajajo iz povsem drugih nagibov in špekulacij.
5. Outsourcing določenih storitev je v dejavnosti, kakršno opravlja IZUM, v svetu nekaj povsem normalnega (OCLC
ima npr. številne kooperante in tudi za organiziranje strateškega partnerstva z IZUM-om je zadolžen upokojeni
direktor OCLC EMEA). V slovenski državni informatiki je outsourcing celo pravilo in računalniške aplikacije se ne
razvijajo pod pogoji javne službe.
6. Lansko nasprotovanje nekaterih državnih uradnikov na MIZŠ izdaji soglasja k pogodbi IZUM-a z družbo LIBIS je bilo
zato skrajno nerazumsko in očitno zlonamerno. Problem smo rešili s financiranjem vseh aktivnosti iz tržne
dejavnosti, s tem da je bil dejanski obseg storitev precej večji od obračunanega števila ur. Podobno smo tudi del
stroškov konference COBISS 2014 in stroške najnujnejše razvojne pomoči albanskim knjižnicam pokrili iz tržne
dejavnosti.
7. Čeprav je bil v mesecu avgustu po odprtem javnem razpisu LIBIS izbran za storitve informacijskega inženiringa v
naslednjem triletnem obdobju, pa do podpisa pogodbe in izvajanja predvidenih nalog ni prišlo, ker se mora najprej
generalno spremeniti odnos pristojnih ministrstev Vlade RS do IZUM-a in projekta COBISS.Net.
8. V letošnjem letu je bil izplačan še en (zadnji) račun družbi LIBIS – na podlagi aneksa, ki je uredil relacije med IZUMom in LIBIS-om potem, ko smo lani formalno ustavili izvajanje pogodbe. Danes družbe LIBIS ni več in zame je
zgodba z družbo LIBIS zaključena.
9. Predlog načrta za nadaljevanje projekta COBISS.Net je bil konec decembra in v januarju predstavljen dvema
ministricama in trem državnim sekretarjem (MIZŠ, MK, SVRK) ter nekaterim svetovalcem predsednika Vlade RS. Vsi
sestanki so bili zelo konstruktivni in dogovorjeno je bilo, da za koordinacijo poskrbi Služba Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko. Gre namreč za medresorsko tematiko, ki enakovredno zadeva izobraževanje, znanost,
kulturo in mednarodne odnose. Žal do usklajevalnega sestanka še ni prišlo (nazadnje tudi zaradi odstopa ministrice
za izobraževanje, znanost in šport). Dejstvo je, da bi se Republika Slovenija morala zavedati pomembnosti širitve
mreže COBISS.Net in v tem smislu tudi konkretno ukrepati. IZUM na svojih ramenih tega ne more več sam nositi.
Osebno upam, da se bodo zadeve čim prej uredile in da bo Republika Slovenija prepoznala pomen projekta
COBISS.Net, kar bo postavilo temelje za plodna sodelovanja z vsemi subjekti v Sloveniji in tujini za našo skupno
dobrobit.
Davor Šoštarič

