
Maribor, 27. 6. 2019 

 

COBISS.Net je storitev, mreža in organizacija ter edinstven sistem v svetu, ki poleg tehničnih ponuja 

integrirane rešitve s preverjeno delujočo organizacijo na področju knjižnične in raziskovalne informacijske 

podpore. To je potencial, ki ga odgovorne strukture Republike Slovenije že leta prepuščajo razpadu. Z 

namenom, da opozorimo na velik in pomemben potencial IZUM-a in projekta COBISS.Net, ki lahko 

Slovenijo utrdi na zemljevidu vodilnih na navedenem področju, podpisani 
 

u s t a n a v l j a m o 

Civilno iniciativo za rešitev strateških razvojnih vprašanj javnega zavoda IZUM in projekta COBISS.Net. 

Krajše: Civilna iniciativa za IZUM in COBISS.Net 
 

Glede na dejstvo: 

- da je IZUM (Institut informacijskih znanosti) v Mariboru javni zavod katerega ustanovitelj je 

Republika Slovenija, 

- da se je IZUM v preteklih tridesetih letih s projektom COBISS.Net uveljavil kot mednarodni regionalni 

center za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti, 

katerega dolgoročni cilj je bil v mrežo COBISS.Net povezati vse knjižnice v Sloveniji in v širši 

mednarodni regiji, 

- da sta vlogo in pomen projekta COBISS.Net prepoznala Evropska komisija in UNESCO,  

- da se Vlada RS že devet let ne odziva na predloge za rešitev strateških razvojnih izzivov IZUM-a in 

projekta COBISS.Net in ne prepozna razlogov za podporo financiranju širitve mreže COBISS.Net iz 

evropskih sredstev in ne razlogov za vključitev tega projekta v širše evropske regionalne iniciative 

kot so Brdo-Brioni, Berlinski proces in Tri morja, 

- da je zaradi načina upravljanja in kadrovskega siromašenja IZUM-a ogroženo dolgoročno uspešno 

izvajanje njegovega poslanstva in zadovoljevanje potreb uporabnikov aplikacij COBISS in SICRIS,  

- da se vodstva izobraževalnih, raziskovalnih in kulturnih institucij iz poslovnih razlogov ne želijo 

izpostaviti pri reševanju razvojnih težav IZUM-a, aktivni izobraženci in znanstveniki ter zaposleni v 

IZUM-u pa v strahu pred birokratskim šikaniranjem in zamerami molčijo ter 

- da je razgrajevanje razvojnega in izvoznega potenciala IZUM-a in projekta COBISS.Net neodgovorno 

in razvojno škodljivo (*), 

 

Civilna iniciativa za IZUM in COBISS.Net 

 

(1) poziva Vlado RS, 

- da sprejme odločitev o vzpostavitvi medresorske koordinacije strateških razvojnih usmeritev IZUM-a 

in mreže COBISS.Net in vzpostavitvi koordinacije politično-diplomatskih aktivnosti za uveljavitev 

slovenskih interesov v ciljnih državah projekta COBISS.Net ter 

- da umestiti projekt COBISS.Net med strateške projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja 

Republike Slovenije in Evropski komisiji predlaga financiranje širitve mreže COBISS.Net iz evropskih 

sredstev v okviru programa predpristopne pomoči IPA. 

 

(2) poziva Državni zbor RS, 

 

- da razveljavi 46. člen Zakona o knjižničarstvu, ki določa sestavo organa upravljanja knjižničnega 

informacijskega servisa, in s tem Vladi RS omogoči, da kompetentno sestavo Upravnega odbora 

IZUM-a določi v ustanovitvenem aktu IZUM-a ter 

- da podpre uvrstitev projekta COBISS.Net med strateške projekte mednarodnega razvojnega 

sodelovanja RS. 



 

 

(3) poziva strokovno javnost, 

 

- da prepozna interes Slovenije, da se IZUM razvija kot mednarodni regionalni center za knjižnične 

informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti ter 

- da podpre prizadevanja in predloge za rešitev strateških razvojnih izzivov IZUM-a in projekta 

COBISS.Net. 

 

 

Ustanovitelji Civilne iniciative za IZUM in COBISS.Net 

 

Dolgoletni direktor IZUM-a, mag. Tomaž Seljak 

Nekdanji rektorji 

dr. Alojz Križman, dr. Ludvik Toplak, dr. Ivan Rozman, dr. Danijel Rebolj, dr. Igor Tičar, 

dr. Lucija Čok, dr. Jože Mencinger 

 

 

(*) Več informacij o aktualni problematiki je dostopnih na www.zaCobiss.net. 

 

 

Vsi, ki se želijo pridružiti tej civilni iniciativi, naj to sporočijo na naslov civilna.iniciativa@zacobiss.net.  

http://www.zacobiss.net/
mailto:civilna.iniciativa@zacobiss.net

