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Odstopamo, ker neustrezen odnos ministrstva do IZUM-a hromi naše delo in razvoj
Odgovor IZUM na navedbe MVZT

Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki odstop celotnega vodstva IZUM
označuje kot »neupravičen, nesmiseln in nenavaden«, sporočamo, da je bistveno bolj
neupravičeno, nesmiselno in nenavadno, da državni sekretar, ki ga minister zadolži za
sogovornika in koordinatorja sodelovanja z IZUM-om, zavrača pogovore z vodstvom
IZUM-a ter tako zavira in hromi usklajevanje ključnih vprašanj izvajanja poslanstva in
strategije razvoja IZUM.
Sestankov in sodelovanja z ministrstvom ne potrebujemo zaradi »novih dejstev«, pač pa
zaradi pereče problematike, na katero ministrstvo na čelu z državnim sekretarjem že več
mesecev zaman opozarjamo. Naša prioriteta je izvajanje aktivnosti, ki zagotavljajo
nemoten dostop do sistema in servisov COBISS številnim uporabnikom v Sloveniji in
zunaj nje. IZUM se je v dveh desetletjih uveljavil kot eden od evropskih centrov znanja
in inovacij za razvoj integriranih knjižničnih informacijskih sistemov in informacijskih
sistemov o raziskovalni dejavnosti. Odsotnost angažiranega in kompetentnega
sogovornika na strani ministrstva ogroža vse, kar smo leta in leta gradili pod izjemnim in
požrtvovalnim vodstvom mag. Tomaža Seljaka. Zato ne dovolimo, da nam in direktorju,
ki živi za IZUM, povzročanje škode očita njen dejanski povzročitelj. Političnim
odločevalcem, ki jim je koncept odstopa očitno povsem tuj, pojasnjujemo, da
odstopamo, ker neustrezen odnos ministrstva do IZUM-a hromi naše delo in razvoj.
(Raz)vrednotenje delovnega mesta direktorja IZUM je samo eden od pokazateljev
odnosa te vlade (MVZT in MJU) do IZUM-a in našega dela.
O "zamolčanih" 75.000 evrih sredstev za projekt COBISS.Net, ki nam jih očita
ministrstvo, pa naslednje: Lani je ministrstvo za ta projekt mednarodnega razvojnega
sodelovanja zagotovilo 75.000 EUR, v predhodnih treh letih pa več (leta 2009; 783.000
EUR). Po 75.000 evrov je lani in predlani zagotovil tudi ARRS. Vlada RS je lani
septembra s posebnim sklepom priporočila ministrstvom, ki izvajajo programe razvojne
pomoči državam zahodnega Balkana, "da projekt finančno podprejo v okviru svojih
možnosti in prepoznanih interesov". Na tej podlagi je IZUM v finančnem načrtu za leto
2011 načrtoval navedeni znesek in direktor IZUM-a je 28. 12. ministrstvu poslal dopis z
naslednjo vsebino:
"Vljudno vas prosimo, da nam do 5. januarja 2011 sporočite, ali lahko v finančnem
načrtu IZUM-a za leto 2011 planiramo sofinanciranje projekta COBISS.Net s strani
MVZT vsaj v enaki višini kot v letu 2010 (75.000 EUR). Ob tem ocenjujemo, da bi z
znatnejšo razvojno pomočjo v letu 2011 v nekaterih državah lahko dosegli odločilne
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premike v smeri uveljavitve sistemov COBISS in E-CRIS. Zato predlagamo, da tudi o
tem razmislite in nas o možnostih sodelovanja obvestite čim prej."
Odgovora na IZUM-u nismo dobili, a podobno je bilo vsako leto, ko se je ministrstvo
odzvalo šele pred ali po obravnavi našega letnega programa na seji Upravnega odbora
IZUM-a. Upravni odbor je finančni načrt za leto 2011 z navedenim zneskom
sofinanciranja projekta COBISS.Net sprejel na seji 28. 2. 2011, predstavnika MVZT pa
temu nista oporekala. Minister Golobič je na sestanku 4. marca posebej izpostavil
podporo projektu COBISS.Net, 17. marca pa je IZUM dobil pisno obvestilo generalne
direktorice Direktorata za znanost, da vključitev omenjenih sredstev v finančni načrt ni
bila usklajena z ministrstvom, ki v trenutni gospodarski in javnofinančni situaciji teh
sredstev ne more zagotoviti. Finančni načrt IZUM-a za leto 2011 je bil zatem zmanjšan
za 75.000 evrov, dodan pa je bil še orientacijski finančni načrt za leto 2012. Navedene
spremembe je potrdil Upravni odbor na seji dne 23. 3. 2011.
Vodstvo IZUM-a

