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Na podlagi 343. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 32/08), 12. člena Zakona o 
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001), skladno z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega 
gradiva (NUK, 7.5.2003) in Priročnikom za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, Lj, 2001) 
je ravnateljica sprejela  
 
 

NAVODILA ZA IZLOČANJE IN ODPIS KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 
UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR 

Št. N 6/2008 - BK 
 
Splošne določbe  
 

1. člen 
 

To navodilo določa v skladu z 12. členom Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001), z 
Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (Narodna in univerzitetna knjižnica (v 
nadaljevanju NUK), 7.5.2003) in s Priročnikom za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, Lj, 
2001) postopke za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (v nadaljevanju gradivo) v UKM.  
 

2. člen 
 

Izločeno gradivo je tisto gradivo, ki je premeščeno na drugo lokacijo. 
 

3. člen 
 

Odpisano gradivo je tisto gradivo, ki je trajno umaknjeno in odstranjeno iz knjižnične zbirke.  
 
Izločanje gradiva 
 

4. člen 
 
Gradivo se izloča redno in poteka skozi vse leto. Načeloma se vrši ob permanentni redakciji in 
inventuri gradiva v prostem pristopu. Z izločanjem se vsebinsko manj aktualno gradivo in starejše 
izdaje prestavi v skladišče. Spremembe lokacij se zabeležijo v katalogu.  
 
 
Odpisovanje gradiva  
 

5. člen 
 
Gradivo se odpisuje redno in poteka skozi vse leto. Načeloma se vrši ob permanentni inventuri. Z 
odpisom se ohranja aktualnost zbirke in fizična ohranjenost gradiva ter prostor za novo gradivo. 
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Izredni odpis se opravi v primeru pogrešanega/založenega gradiva in neizterljivega gradiva. 
 
 

6. člen  
(kriteriji za odpisovanje gradiva) 

 
Praviloma se odpisuje gradivo, ki je vsebinsko ali fizično neustrezno. Odpisuje se:  
• poškodovano (umazano, popisano, potrgano in drugače poškodovano) gradivo,  
• nepopolno gradivo;  
• odvečni izvodi gradiva (dvojnice); 
• vsebinsko zastarelo gradivo (ki ni obvezni izvod);  
• pogrešano (založeno, odtujeno) gradivo; 
• neizterljivo gradivo in podobno.  
 
Pri presojanju za odpis se upošteva obsoletnost (zastarevanje) gradiva po strokah in prisotnost izvodov 
v drugih knjižnicah na Univerzi v Mariboru in v Sloveniji. 
 
 

7. člen  
(merila za odpis) 

 
Pri odpisu je potrebno upoštevati tri (3) osnovne funkcije UKM. Načeloma se ne odpisuje edinega 
izvoda strokovnega gradiva. Ne odpisuje se gradiva, ki je bilo pridobljeno po Zakonu o obveznem 
izvodu, torej osnovnih (prezenčnih) in arhivskih izvodov slovenike. Pri naslovih domoznanskega 
gradiva se odpisujejo samo dvojnični izvodi, vendar morajo biti v zbirki ohranjeni vsaj trije (3-je) 
izvodi. 
 
Izjemoma se lahko zgoraj omenjeni izvodi odpišejo, kadar so fizično popolnoma neuporabni. V teh 
primerih se Akcesijski službi preda zahteva za novo naročilo, s katero se odpisan izvod nadomesti. 
 
 

8. člen  
(postopki) 

 
Odpis gradiva nadzoruje in potrdi Komisija za izločanje in odpis knjižničnega gradiva UKM (v 
nadaljevanju Komisija). Sestavljena je iz strokovnih knjižničnih delavcev Enot in Služb, ki izvajajo 
odpis. Komisija preverja merila in kriterije za odpis, tehnični del odpisa ter pripravlja delovna 
navodila za ravnanje z odpisanim knjižničnim gradivom. Preverja ustreznost delovnih postopkov, 
izvajanje delovnih navodil, pripravi sezname odpisanega gradiva za UKM, pripravi in posreduje 
sezname odpisanega gradiva v NUK, oceni vrednost letnega odpisa, predlaga ali pripravi postopke za 
odstranitev gradiva ipd. 
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9. člen 

 
V postopku odpisa sodelujejo: 
- Enota strokovnih referentov – strokovni referenti presojajo vsebinsko zastarelost strokovnega 
gradiva na svojih področjih; pri fizično poškodovanih izvodih presojajo in usmerijo gradivo v odpis 
ali v popravilo v Knjigoveznico.  
- Enota za obdelavo knjižničnega gradiva v sodelovanju s strokovnimi referenti izvaja odpis fizično 
poškodovanega gradiva in tehnični del postopka (dokončno ureditev evidenc v katalogih in v 
inventarnih knjigah, sortiranje gradiva po kriterijih izločanja in označevanje gradiva z žigom). 
- Izposojevalna služba skrbi za preverjanje/iskanje pogrešanega gradiva, za nadomestila s strani 
uporabnikov ter za evidence neizterljivega gradiva. 
- Akcesijska služba izvede morebitna nadomestila odpisanih izvodov z novimi, vodi evidence o 
namenski porabi sredstev iz nadomestil za izgubljeno gradivo in poskrbi za nadaljnje postopke 
odstranitve odpisanega gradiva (v NUK, drugim interesentom, v reciklažo ipd.). 
 
 

10. člen  
(metode) 

 
Odpis se izvaja po metodi pregledovanja polic. Lahko se izvede s seznami po metodi neizposojanega 
gradiva ali po drugih seznamih. 
 
 

11. člen  
(tehnična izvedba) 

 
Odpisano gradivo se označi z žigom »odpisano« čez lastniški žig in datumom odpisa.  
 
V inventarni knjigi se odpisano gradivo označi z opombo »odpisano« in datumom odpisa.  
 
V računalniškem katalogu se na ustreznem mestu kataložnega zapisa zabeleži opomba »odpisano« in 
datum odpisa, ter kriterij ali razlog za odpis v dogovorjeni obliki.  
 
Kataložne listke odpisanega gradiva mora knjižnica izločiti iz javnih listkovnih katalogov, ko je 
odpisani izvod edini izvod določenega naslova. 
 
 

12. člen  
(seznami) 

 
Komisija izdela sezname odpisanega gradiva.  
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Seznam vsega odpisanega gradiva za UKM mora načeloma vsebovati naslednje podatke: 
avtor, naslov, izdaja, kraj, založba, leto izdaje, knjižna zbirka, razlog oz. kriterij za izločitev in datum 
izločitve. Če so bibliografski podatki o odpisanem gradivu vključeni v vzajemni katalog, mora biti na 
seznamu navedena še identifikacijska številka bibliografskega zapisa.  
 
Gradivo, ki je po zakonu ali z razglasitvijo opredeljeno kot kulturni spomenik, mora biti v seznamu 
odpisanega gradiva posebej označeno. Kulturni spomenik brez posebnega postopka razglasitve je 
naslednje gradivo: 

• kodeksi, listine in drugo rokopisno gradivo ter knjižno, kartografsko, notno in podobno 
gradivo, nastalo pred letom 1800; 

• arhivski izvodi vseh publikacij, ki imajo značaj slovenike. 

 

Seznam odpisanega gradiva za NUK se pripravi po kriterijih, ki jih pripravlja NUK. 
 
Letni popis odpisanega gradiva se opravi po stanju 31. decembra tekočega leta.  
 
 

13. člen 
 

Pogrešano, založeno ali izgubljeno gradivo se odpiše le v knjižničnih evidencah. To se stori po 
preteku dveh let od datuma, ko je bilo gradivo prvič evidentirano s statusom založeno. V času dveh 
let se gradivo preverja in išče  na vseh lokacijah v knjižnici, in sicer najmanj trikrat. Preverjanja se 
datumsko označijo v evidencah. Šele po končnem preverjanju/iskanju se gradivo dokončno odpiše. 
Na ustrezno mesto kataložnega zapisa se kot kriterij odpisa zabeleži opomba »založeno od ….«. 
Tudi neizterljivo gradivo se po zaključenem postopku izterjave odpiše le v knjižničnih evidencah z 
ustrezno opombo . 
 
 

14. člen 
 

Odpisano gradivo se vrednoti po nabavni vrednosti oz. po ocenjeni vrednosti v skladu z 
računovodskimi predpisi.  
 
 
Ravnanje z odpisanim gradivom  
 

15. člen 
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Knjižnica mora odpisano gradivo ponuditi NUK-u. Po izboru odpisanega gradiva, ki ga NUK izbere 
iz seznama, se ostalo gradivo ponudi drugi zainteresirani javnosti (podari drugim javnim zavodom, 
humanitarnim in podobnim organizacijam, uporabnikom ali širši javnosti ali odda v reciklažo).  
 
 

16. člen 
 

To navodilo začne veljati in se uporabljati z dnevom objave na oglasni deski UKM.  
 
V Mariboru, 5.12.2008 
 
 
Komisija za izločanje in odpis       p.p. ravnateljica UKM 
knjižničnega gradiva UKM       mag. Vlasta Stavbar 
Branka Kerec, predsednica Komisije 


