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Spoštovani predsednik Vlade RS, dr. Robert Golob,
kot univerzitetni profesor in raziskovalec poznate sistem COBISS, morda pa ste kdaj kaj prebrali tudi o razvojnih
težavah IZUM-a v Mariboru in projekta COBISS.Net, katerega cilj je (bil) v mrežo COBISS.Net z mednarodno razvojno
pomočjo povezati vse knjižnice v Sloveniji, Albaniji, Bolgariji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Severni
Makedoniji, Srbiji in na Hrvaškem. Organizacijski model sistema COBISS je svetovna inovacija z najvišjim možnim
»donosom« glede na stroške. Rezultati implementacije sistema COBISS v Sloveniji so po tridesetih letih pričakovano
fascinantni, a je bilo za to potrebno izbojevati številne politične odločitve, vključno z medresorsko koordinacijo v
času moje sedemletne zaposlitve na MZT/MŠZŠ. Ob tem pa so porazni rezultati institucionalnega razvoja IZUM-a in
mreže COBISS.Net zaradi nerazumljivih političnih blokad, nekompetentnega upravljanja IZUM-a ter zgrešenih
usmeritev aktualnega direktorja IZUM-a, dr. Aleša Bošnjaka, ki je bil na mesto direktorja imenovan ob podpori SMC,
a brez za to potrebnih kompetenc.
IZUM je bil s projektom COBISS.Net do leta 2010 mariborska in mednarodna zgodba o uspehu slovenskega znanja.
Projekt COBISS.Net je bil leta 2011 v vladnem Akcijskem načrtu za Zahodni Balkan vključen med "najbolj aktualne
projekte in dejavnosti", za katere je bilo ugotovljeno, "da predstavljajo veliko dodano vrednost dejavnostim RS na
Zahodnem Balkanu". Sledilo je rušenje vizije razvoja IZUM-a in mreže COBISS.Net. Med drugim je leta 2013 MIZŠ
zaradi nerazumevanja projekta blokiral politično in finančno podporo projektu, leta 2015 pa je minister Zdravko
Počivalšek zapravil priložnost za pridobitev 10 milijonov evropskih sredstev za ta projekt. Leta 2017 je skupina
evropskih poslancev s prvo podpisano Tanjo Fajon v pismu predsedniku vlade predlagala, da se projekt COBISS.Net
uvrsti med strateške projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja RS in vzpostavi organizacijska struktura
projekta, ki bo omogočala uresničitev zastavljenih ciljev projekta. MIZŠ se je odzval s podporo projektu in
predlogom, da organizacijsko strukturo projekta vzpostavi MZZ kot nacionalni koordinator mednarodnega
razvojnega sodelovanja, kar pa je slednji odklonil. Ob tem se je izkazalo, da je možno učinkovito medresorsko in
mednarodno koordinacijo projekta COBISS.Net vzpostaviti le pod okriljem Kabineta predsednika vlade. S tem je
soglašal takratni vodja vladne projektne pisarne v KPV, Renato Golob, a je nekdo iz SMC to preprečil.
Vse težave in pretekle aktivnosti so predstavljene na spletni strani Civilne iniciative za rešitev strateških razvojnih
vprašanj javnega zavoda IZUM in projekta COBISS.Net (www.zacobiss.net), ki je bila ustanovljena leta 2019. Ker so
takrat naše predloge podprli predsedniki štirih parlamentarnih strank (Levica, SD, SDS, SNS) in kompetentnimi
predstavniki vodstev nekaterih drugih strank (NSi, SAB in DeSUS), smo pričakovali, da bo g. Janez Janša po prevzemu
funkcije predsednika vlade zagotovil pogoje za realizacijo naših predlogov, a se to ni zgodilo zaradi nerazumljivega
nasprotovanja SMC. Zadnji predlog sanacijskega načrta projekta COBISS.Net v okviru mednarodnega razvojnega
sodelovanja RS in EU (povzetek je v priponki) sem pripravil marca 2021 na pobudo enega od članov Upravnega
odbora IZUM-a in člana SDS. Mestni odbor SDS Maribor je predlog podprl in ga posredoval predsedniku vlade, ki pa
se nanj ni odzval, očitno zaradi kupčije s SMC.
Usoda predloga v priponki je sedaj v vaših rokah. Predlagam razgovor o možnosti sodelovanja pri rešitvi projekta.
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