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PROGRAM DELA ZA LETO 2016 

 

1  POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR 

 
POSLANSTVO  
 
Univerzitetna knjižnica Maribor, osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, zbira, organizira, hrani in ohranja edinstvene zapise človeške misli in 

kreativnosti ter zagotavlja dostop do le-teh. Vzpodbuja in podpira intelektualno rast in uveljavlja pretok informacij in idej s prostim dostopom do vsega 

zapisanega znanja, informacij in stvaritev in s tem pedagoško, znanstvenoraziskovalno, strokovno in umetniško delo na Univerzi v Mariboru. Je varuhinja 

kulturne dediščine slovenskega naroda in države, znanstvene dediščine Univerze v Mariboru ter domoznanske dokumentacije mesta Maribor in širše regije. 

Svojim uporabnikom zagotavlja učinkovit in celovit dostop do zapisanega znanja ne glede na lastništvo in obliko. Univerzitetna knjižnica Maribor, učni center, 

s svojimi zbirkami in storitvami služi procesom izobraževanja, poučevanja in raziskovanja Univerze v Mariboru, intelektualni osebni in strokovni rasti in 

vseživljenjskemu izobraževanju vseh svojih uporabnikov. 

 

Osebna izkaznica 

 

Univerza v Mariboru 

Univerzitetna knjižnica Maribor 

Gospejna ulica 10 

2000 Maribor 

TR: 01100-6030720796, UJP Slovenska Bistrica 

Matična številka: 5052114 

Identifikacijska št. za DDV: SI11537213 

Ravnateljica 

dr. Zdenka Petermanec 

Tel. +386 (02) 25 07 485; e-pošta: zdenka.petermanec@um.si 

mailto:zdenka.petermanec@um.si
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Tajnik UKM 

Borut Gaber, univ. dipl. ekon. 

Tel. +386 (02) 25 07 484; e-pošta: borut.gaber@um.si 

 

Tel.  +386 (02) 25 07 400 (centrala) 

Tel.  +386 (02) 25 07 485 (tajništvo) 

Fax: +386 (02) 25 26 087 (tajništvo) 

E-pošta: tajnistvo.ukm@um.si 

Domača stran: www.ukm.si 

 

Odgovorna oseba je ravnatelj, ki zastopa in predstavlja UKM, vodi in usklajuje njen delovni proces in poslovanje, skrbi in odgovarja za zakonitost dela ter 

finančno poslovanje, odloča o delovnih razmerjih na podlagi predhodnega pooblastila rektorja univerze in odgovarja za zakonitosti v zvezi z delovnimi razmerji 

delavcev ter opravlja druge naloge v skladu s predpisi in pooblastilom rektorja UM. V Statutu Univerze v Mariboru so kot organi Univerzitetne knjižnice Maribor 

navedeni strokovni svet in ravnatelj. 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor ima naslednje organizacijske enote: Ravnateljstvo, Enoto za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva, Enoto za 

domoznanstvo in posebne zbirke, Enoto za podporo študiju in raziskovanju, Enoto za izposojo in posredovanje dokumentov, Enoto za informatiko in digitalno 

knjižnico  in Tajništvo UKM.  

 

Delovna področja UKM so: 

V okviru javne službe: 

1. Kot univerzitetna knjižnica 

- sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva (knjige, revije, disertacije, raziskovalne naloge, standardi, 

patenti, zbirke podatkov, drobni tiski, glasbeno in filmsko gradivo) v tiskani, elektronski in AV obliki, ki je potrebno za izvajanje pedagoškega 

in znanstveno-raziskovalnega procesa na mariborski univerzi; 

- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; 

- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov; 

mailto:borut.gaber@um.si
mailto:tajnistvo.ukm@um.si
http://www.ukm.si/
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- dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 

- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 

- medknjižnična izposoja ter posredovanje knjižničnega gradiva in informacij; 

- koordiniranje delovanja knjižničnega sistema mariborske univerze; 

- prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 

- dvig informacijske pismenosti študentov in zaposlenih na mariborski univerzi z organizacijo izobraževanja o iskanju, vrednotenju, zbiri in 

uporabi različnih vrst in oblik informacijskih virov. 

 

2. Kot osrednja domoznanska knjižnica 

- sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva (knjige, revije, disertacije, raziskovalne naloge, rokopisi, 

raritete, drobni tiski, glasbeno in filmsko gradivo) v tiskani, elektronski in AV obliki na štajerskem območju; 

- posredovanje domoznanskih informacij; 

- prirejanje razstav, sejmov in kongresov. 

 

3. Kot druga depozitarna organizacija (slovenska arhivska knjižnica) 

- sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje ter varovanje in zaščita temeljne nacionalne zbirke – slovenike; 

- varovanje in zaščita slovenske pisne  kulturne dediščine. 

 

Poleg javne službe: 

- izdaja in prodaja knjig, revij in periodike ter posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 

- drugo založništvo; 

- drugo tiskarstvo; 

- knjigoveštvo in dodelava; 

- razmnoževanje zvočnih zapisov, videozapisov in računalniških zapisov; 

- fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 

- dejavnost knjigarn; 

- svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 

- druge storitve zainteresiranim v  okviru svoje dejavnosti. 
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Knjižnici zakonodaja nalaga delovanje, ki zahteva zadostna finančna sredstva za opravljanje naštetih nalog v okviru javne službe. Proračun MIZŠ teh sredstev 

ne zagotavlja, proračun Ministrstva za kulturo pa v  svojem programu dejavnosti ne zajema financiranja depozitarne dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor. 

Predvsem področje zakonodaje ne upošteva finančnih učinkov na delovanje, saj so pogosto sprejeti predpisi, ki nalagajo neko delovanje in posledično višje 

stroške ob nespremenjeni višini proračunskih sredstev. 

 

Zagotavljanje ustreznih pogojev dela zahteva povišanje proračunskih sredstev za vzdrževanje, klimatizacijo, zadostno opremljenost skladišč za knjižnično 

gradivo s kompaktnimi policami. 

 

Zaposleni 

Število vseh zaposlenih v Univerzitetni knjižnici Maribor je 79. Šest zaposlenih financira Mestna občina Maribor. 

 

Premoženje in nepremičnine 

Druga 

članica 

Stavba 

(lokacija, 

parc. št.) 

površina                 

(neto etažna 

površina v m2) 

Posestva ali večja 

zemljišča –

dvorišče (parc. 

št., m2) 

Lokacija pomembne 

raziskovalne opreme 

(lokacija, parc. št.) 

Najeti prostori za izvajanje 

dejavnosti (lokacija, parc. 

št., m2) 

Najeti prostori za izvajanje 

študijske dejavnosti (lokacija, 

parc. št., m2) 

UKM 1563 11.728,00 184 / / / 

       

 

Sredstva, s katerimi razpolaga UKM 

Univerzitetna knjižnica Maribor ima več financerjev. Glavni vir financ je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Za nakup baz in tuje periodike pridobimo 

sredstva od Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Domoznansko dejavnost financira Mestna občina Maribor. Univerzitetna knjižnica 

Maribor razpolaga tudi z neproračunskimi sredstvi, kot so: prihodki od članarin, projektov, in iz tržne dejavnosti. 
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Organiziranost delovanja in okolje 

 
Organiziranost UKM 
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Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti UKM 

 

- Odlok o preoblikovanju UM (Ur.l. RS, št. 28/00, s spr. in dop. 96/09) 

- Nacionalni program visokega šolstva RS (Ur.l. RS, Št. 20/02) 

- Zakon o visokem šolstvu  (Ur.l. RS, št. 32/12-UPB7) 

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91) 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB-1) 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 51/06–UPB2) 

- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/05, s spr. in dop. do 95/11) 

- Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja  (Ur.l. RS, št. 40/04) 

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06-UPB-2, s spr. in dop.do 82/13) 

- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, št. 30/06) 

- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur.l. RS, št. 86/06) 

- Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Ur.l. RS št. 52/09) 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11) 

- Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. RS, št. 87/02, s spr. in dop.124/06) 

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, št. 16/07-UPB3, s spr. in dop. do 110/13)   

- Zakon o varstvu kulturne dediščine  (Ur.l. RS, št. 16/08 s spr. in dop. do 111/13) 

- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/01, 96/02) 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/03) 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/03, s spr. in dop. do 80/12) 

- Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur.l. RS, št.105/03) 

- Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Ur.l. RS, št. 42/04, s spr. in dop. 14/09) 

- Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur.l. RS, št. 107/08)) 

- Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/09, s spr. in dop. 108/11) 

- Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur.l. RS, št. 69/06, s spr. in dop. do 86/09) 

- Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Ur.l. RS, št. 90/07) 

- Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (Ur.l. RS, št. 90/07) 
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- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/02, s spr. in dop. do 110/06-UPB3) 

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 in spr. in dop. do 101/13) 

- Zakon o izvrševanju proračuna RS (Ur.l. RS, št. 104/12, 101/13) 

- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur.l. RS, št. 7/2011, s spr.in dop. do 12/13) 

- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99, 30/02, 114/06) 

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Ur.l. RS, št. 12/05, s spr. 

in dop. do 18/08) 

- Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06 s spr. in dop. do 12/13-UPB5) 

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/11, s spr. in dop. 63/13) 

- Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01) 

- Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/13) 

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur.l. RS, št, 18/91, aneks k pog. 40/12 in spr. in dop. do 107/13) 

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja  v RS (Ur.l. RS, št. 52/94 s spr. in dop. do 67/13)  

- Zakon o javnih uslužbencih – prvi del (Ur.l. RS, št. 56/02 s spr. in dop. do 40/12) 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. ,56/02, s spr. in dop. do 46/13, 40/12-ZUJF) 

- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Ur.l. RS, št. 110/11, s spr. in dop. 43/12) 

 

Zakonske in druge pravne podlage za sestavo računovodskih izkazov 

- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS ŠT. 23/99), 

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 in spr. in dop. do 101/13, 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih 

neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS št. 12/01 s sprem. in dopol. do 102/2010), 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, ŠT. 115/02, s sprem. in 

dopol. do 104/2011), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS št. 134/03, s sprem. in dopol.do 58/2010), 

- Slovenski računovodski standardi (Ur.l. RS 118/05, s sprem. in dopol.do 64/2012), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 54/02, s sprem. in dopol.do 

112/2009), 
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- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS št. 45/05, s sprem. in dopol.do 

58/2010). 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu ter kapitalskih naložb (Ur.l. RS št. 2/01, 

117/02 in 134/03) 

- Pravilnik o računovodstvu Univerze v Mariboru  št. A3/2010-61 PU (Obvestila UM št. XXVIII-6-2010), velja od 21.7.2010 

- Pravilnik o dokumentiranju in evidentiranju osnovnih sredstev Univerze v Mariboru št. A4/2010-61 PU (Obvestila UM št. XXVIII-6-2010), velja 

od 21.7.2010 

 

Interni akti 

Akti Univerze v Mariboru 

Splošno: 

- Statut Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 46/2012, UPB10), velja od 19.6.2012 

- Pravilnik o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. A 11/2005-2 BB  (Obvestila UM št. XXX-1-2012), velja od 

17.2.2012 

- Pravilnik  založniške dejavnosti v e-izobraževanju na Univerzi v Mariboru št. A 4/2008-51 MT ((Obvestila UM št. XXVI-7-2008), velja od 

15.10.2008 

- Akt o ustanovitvi Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru št. A 2/2009-51-MT(Obvestila UM št. XXVII-2-2009), 

- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A 11/2006-524 JR (Obvestila UM št. XXIV-9-2006), velja od 13.10.2006 

- Pravilnik o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o sestavi in številu članov Komisije za ocenjevanje kakovosti 

univerze št. A 3/2006-812 MP (Obvestila UM št. XXIV-1-2006) ter spremembe in dopolnitve pravilnika št. (Obvestila UM št. XXVI-4-2008), ki 

veljajo od 17.4.2008 

- Splošni akt o organiziranosti in sistemizaciji univerze in članic št. A17/2005-2 BB ter spremembe in dopolnitve splošnega akta (Obvestila UM 

št. XXVI-3-2008), ki veljajo od 19.3.2008, spremembe in dopolnitve splošnega akta (Obvestila UM št. XXVII-3-2009), ki veljajo od 16.6.2009, 

ter spremembe in dopolnitve splošnega akta (Obvestila UM št. XXVII-6-2009), ki veljajo od 23.9.2009 

- Tabela za prevedbo delovnih mest delavcev UM (Obvestila UM št. XXVI-5-2008) 

- Navodilo o vzpostavitvi notranjih kontrol na članicah in drugih članicah UM št. N 26/2007-61 PU 

- Pravilnik o obveznem izvodu publikacij Univerze v Mariboru, št. A6/2010 (Obvestila UM št. XXVIII-7-2010), velja od 21.06.2010 
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Finance in revizija: 

- Pravilnik o finančnem poslovanju Univerze v Mariboru št. A 11/2008-61 PU (Obvestila UM št. XXVI-9-2008), ki velja od 6.1.2009 

- Pravilnik o računovodstvu Univerze v Mariboru št. A3/2010-61 PU (Obvestila UM št. XXVIII-6-2010), ki velja od 21.7.2010 

- Pravilnik o zagotavljanju notranje likvidnosti ter o izposojanju in nalaganju sredstev Univerze v Mariboru št. A2/2007-61 PU (Obvestila UM št. 

XXV-6-2007) 

- Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi v Mariboru (Obvestila UM št. XXI-4-2003) 

- Navodilo o javnem naročanju na Univerzi v Mariboru št. N40/2011-11 RSP, velja od 5.9.2011 

- Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. N19/2010-41 AG, velja od 10.5.2010 

- Navodilo o izplačevanju osebnih dohodkov iz delovnega razmerja na Univerzi v Mariboru št. N12/2006-621-JSB 

- Navodilo o izvajanju medsebojnega finančnega poslovanja s proračunskimi sredstvi in neproračunskimi sredstvi med članicami Univerze v 

Mariboru št. N6/2010-61 PU, velja od 01.01.2010 

- Navodilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev UM št. N24/2007-621 JSB, velja od 25.10.2007 

- Navodilo o poročanju o izvrševanju finančnega načrta UM št. N57/2012-61 PU, velja od 18.10.2012 

- Navodilo za upravljanje s tveganji na Univerzi v Mariboru št. N13/2006-61 PU 

- Navodilo o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem pogodbenega dela št. N25/2007-524 JR 

- Navodilo o razmejevanju časovnih razmejitev, prihodkov in odhodkov Univerze v Mariboru št. N35/2007-621 JSB 

- Navodilo o vodenju investicij in investicijskega vzdrževanja na UM št. N0/2008-61 PU 

 

Zaposleni na UM: 

- Pravilnik o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede (Ur. l. RS št. 94/2010), velja od 11.12.2010  

- Merila za izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, veljajo od 3.6.2009 

- Pravilnik o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela št. A 10/2008-61 PU (Obvestila UM št. XXVI-9-2008), ki velja od 

6.1.2009 

- Navodilo za plačilo redne delovne uspešnosti št. N 13/2009-51 MT 

- Kadrovski priročnik Univerze v Mariboru (Obvestila UM št. XXV-9-2007) 

- Organizacijski akt o delovnem času Univerze v Mariboru št. A 6/2008-51 MT (Obvestila UM št. XXVI-9-2008), ki velja od 19.11.2008 

- Načrt izrabe delovnega časa za leto 2012  

- Splošni akt o konkurenčni prepovedi na Univerzi v Mariboru št. A 8/2008-2 BB (Obvestila UM št. XXVI-9-2008), ki velja od 30.12.2008 
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- Pravilnik o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilu stroškov za prehrano med delom delavcev na Univerzi v Mariboru št. 

A2/2010-61 PU (Obvestila UM št. XXVIII-6-2010), velja od 7.7.2010 

- Pravilnik o uporabi službenih vozil na Univerzi v Mariboru št. A10/2006-526 NP (Obvestila UM št. XXIV-9-2006), ki velja od 20.10.2006 

- Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi na Univerzi v Mariboru št. A9/2006-525 TP (Obvestila UM št. XXIV-9-2006), ki velja 

od 20.10.2006 

- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov na Univerzi v Mariboru št. A8/2006-524-2 BB (Obvestila UM št. XXIV-9-2006), ki velja od 

20.10.2006 

- Organizacijsko navodilo št. N29/2008-524 JR – o delu na domu 

 

Akti UKM 

Splošno: 

- Navodilo št. N3/2007-MB o varovanju in hrambi ključev v UKM, velja od 28.11.2007 

- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja UKM št. P 01/2012-ZP, velja od 16.5.2012 

- Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva UKM št. N6/2008-BK, velja od 5.12.2008 

 

Finance in revizija: 

- Priloga k Pravilniku o računovodstvu Univerze v Mariboru št. A3/2010-61 PU: Naloge in odgovornosti posameznih delovnih mest v 

računovodstvu UKM št. N 3/2010-MB/ZP, s pričetkom veljave 23.9.2010 in Krogotok knjigovodskih listin z opredelitvijo odgovornih oseb in 

notranjih kontrol v UKM št. N 1/2010-MB/ZP, s pričetkom veljave 23.9.2010 

- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 1.8.1999 

- Navodilo o ravnanju z dnevnimi iztržki v izposojevalni službi UKM, 14.7.2006 

- Krogotok listin z opredelitvijo odgovornih oseb in notranjih kontrol v UKM št. N 1/2010-MB/ZP, 23.09.2010 

- Merila in sodila za razpolaganje prihodkov in odhodkov in časovnih razmejitev za odpravljanje javne službe in tržne dejavnosti v UKM št. 

N2/2010-MB/ZP 22.09.2010 

 

Zaposleni v UKM: 

- Navodilo o izrabi delovnega časa št, Navodilo o izrabi delovnega časa št, N5/2013-ZP 

- Navodilo o izvajanju Pravilnika o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela št. N 1/2009-MB 
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- Navodila za ocenjevanje in obračunavanje redne delovne uspešnosti zaposlenih v UKM št. N 2/2009-MB, pričetek uporabe 15.6.2009 

- Pravilnik o delovnih oblekah, obutvi in osebni varovalni opremi 

- Navodilo o izvajanju Pravilnika o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilu stroškov za prehrano med delom delavcev n 

Univerzi v Mariboru,  velja od 19.7.2010 

- Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov v UKM,  sprejeto 15.9.2005, uporaba od 23.9.2005 ter spremembe navodila št. N 4/2008-

MB, 29.5.2008 

- Navodilo o povračilu stroškov za službena potovanja, 10.4.2006 

- Pravilnik o delovnih oblekah in zaščitnih sredstvih delavcev UKM, sprejet 21.10.2005, uporaba od 1.11.2005 

- Navodilo o omejitvah in dolžnostih delavcev pri dajanju in prejemanju daril, veljavno od 23.4.2005 ter spremembe in dopolnitve-1 z dne 

10.11.2006 

 

 

Članstvo v mednarodnih organizacijah: 

- IFLA, 

- LIBER. 
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DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI UNIVERZE 

 
 

1.5 Knjižnična dejavnost (UKM) 

 

Dolgoročni/strateški 
cilj 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 
leto in številka) 

Ciljna vrednost kazalnika 
(leto in številka) 

Ukrepi (naloge) za dosego dolgoročnega cilja 

Večja stopnja povezanosti 
knjižničnega informacijskega 
sistema Univerze v Mariboru 

- Strateški načrt razvoja 
knjižnične dejavnosti UKM in 
KISUM-a do 2020: 2014: ne 
obstaja, izdelan je idejni 
elaborat srednjeročnega 
strateškega načrta razvoja 
knjižnične dejavnosti na UM 
2011-2015. 

- Vzpostavljen enotni 
poslovni model 
knjižničarstva na UM: 2014: 
ne obstaja. 

2017: Izdelan in potrjen 
strateški  načrt razvoja 
knjižnične dejavnosti na UM 
do 2020 na ustreznih 
organih knjižnice in univerze. 
2018: Predstavitev enotnega 
poslovnega modela 
knjižničarstva UM. 
2020: Vzpostavljen enotni 
poslovni model 
knjižničarstva na UM, kjer za 
to obstaja interes. 

• Priprava različnih analiz za optimizacijo in razvoj 
knjižničnega sistema UM. 
• Opredelitev ključnih strateških razvojnih področij 
pomembnih za razvoj knjižničnega sistema na UM. 
• Izdelava strateškega načrta razvoja knjižnične 
dejavnosti na UM do 2020. 
• Predstavitev strateškega načrta knjižnične 
dejavnosti na UM skladnega s strateškimi cilji UM do 
2020 ustreznim organom UM. 

Združitev knjižničarstva in 
založništva Univerze v Mariboru 

Dejavnosti knjižničarstva in 
založništva delno funkcijsko 
povezani. 

2017: Vzpostavitev 
strokovne podpore pri 
dejavnosti univerzitetnega 
elektronskega založništva. 
2020: Integracija založniške 
dejavnosti s knjižničarstvom 
na UM. 

• Analiza založniške dejavnosti UM. 
• Izdelava elaborata integracije založniške dejavnosti s 
področjem knjižničarstva na UM. 
• Okrepitev dejavnosti knjižnice s kadrom s področja 
založništva. 

Izboljšanje kakovosti knjižnične 
dejavnosti osrednje univerzitetne 

- Strokovni standardi in 
priporočila za organizacijo, 

2018: Implementirani  
kazalniki kakovosti knjižnične 

• Opredelitev kazalnikov kakovosti dejavnosti glede 
na končne učinke univerze. 
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knjižnice UKM in fakultetnih 
knjižnic na Univerzi v Mariboru 

delovanje in evalvacijo 
visokošolskih knjižnic (2012-
2020): 2014, so sprejeti, 
vendar še niso 
implementirani 
- SIST ISO 11620:2008 in 
16439:2015: sprejeti. 

dejavnosti glede na končne 
učinke univerze. 

• Implementacija in redno evalviranje kakovosti 
dejavnosti. 

Univerzitetna knjižnica Maribor 
pozna potrebe svojih 
uporabnikov 

Študija uporabnikov UKM: 
ne obstaja. 

2017: Definiranje potreb 
uporabnikov posameznih 
ciljnih skupin. 

• Izvedba študije uporabnikov (vedenje, informacijsko 
ravnanje, ipd.) 

Oblikovanje virtualnega sveta 
znanja  

Celovit informacijski sistem 
– virtualni svet znanja: 2014: 
obstajajo posamezni 
elementi, ki niso integrirani, 
npr.  

- Napredni iskalnik: obstaja 

- Repozitorij UKM: obstaja 

- DKUM: obstaja 

- E-učno okolje UM: obstaja 
 

2017: Vzpostavljeno načrtno 
zbiranje digitalno rojenih 
dokumentov 
domoznanskega značaja. 
2017: Vzpostavitev trajnega 
hranjenja znanstvene 
dediščine v DKUM. 
2018: Različne aplikacije, 
integrirane v celovit 
informacijski sistem – 
virtualni svet znanja 

- Priprava osnutka za zajem digitalno rojenih 
dokumentov domoznanskega značaja; vzpostavitev 
poslovnega procesa. 

- Izdelava elaborata trajnega hranjenja del v DKUM v 
sodelovanju z NUK. 

- Razvoj obstoječih aplikacij in skrb za 
interoperabilnost le teh. 
 
 
 

Integracija informacijske 
pismenosti v kurikulum Univerze 
v Mariboru 

Informacijska pismenost: 
- Število udeležencev 
izobraževanja UKM: 2015: 
5.885. 
 
Izhodišča za uveljavljanje 
informacijske pismenosti na 
univerzah v Sloveniji: 2006 

2018: Večja stopnja 
informacijske pismenosti 
študentov UM (število 
udeležencev izobraževanja 
UKM): 6.000 
2019: Integracija 
informacijske pismenosti kot 
sestavnega dela 
visokošolskega študija UM. 

• Izobraževanje uporabnikov z delavnicami in e-
izobraževalnimi tečaji.  
• Implementacija sistema bibliotekar-tutor. 
• Integracija knjižničnih storitev v e-učno okolje. 
• Priprava učnega načrta predmeta informacijskega 
opismenjevanja. 

Oblikovanje knjižnice kot učnega 
centra univerze 

- Izobraževalni programi 
UKM. 

-  

2017: Prenova ponudbe 
izobraževalnih vsebin za 
pridobivanje kompetenc 

• Identifikacija razpoložljivosti študijskega gradiva. 
• Analiza potreb uporabnikov po izobraževalnih 
vsebinah. 
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- Integralna univerzitetna 
učna zbirka: ne obstaja. 

- Implementacija knjižničnih 
storitev v e-učno okolje 
univerze: ne obstaja; 2014: 
izveden pilotni primer pri 
predmetu MF: predstavitev 
na konferenci. 
 
 
 
 

informacijske in digitalne 
pismenosti. 
2017: Oblikovanje 
elektronske učne zbirke 
univerze. 
2018: večja stopnja 
implementacije knjižničnih 
storitev v e-učno okolje 
univerze: 25 % predmetov 
2018: Sodobno opremljen 
knjižnični prostor za 
učinkovito učenje v 
kreativnem učnem okolju. 

• Na podlagi izdelanega pilota spletne učne zbirke, 
implementacija za celotno univerzo. 
• Promocija knjižničnih storitev. 

Spodbujanje odprtosti in 
prepoznavnosti Univerze v 
Mariboru v nacionalnem in 
mednarodnem raziskovalnem 
prostoru (podpora znanstveni 
odličnosti) 

Implementacija Berlinske 
deklaracije o odprtem 
dostopu do znanosti: 
sprejeta 2014, vendar na 
UM še ni implementirana. 

2017: Oblikovana sistemska 
podpora raziskovalcem pri 
objavljanju  v odprtem 
dostopu in upravljanju z 
raziskovalnimi  podatki. 
 

- Oblikovanje politike odprtega dostopa do 
znanstvenih informacij univerze. 

- Izobraževanje na področju upravljanja odprtega 
dostopa do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov. 

- Vzpostavitev strokovne podpore na področju e-
založništva v odprtem dostopu. 
 
 

Uvajanje inovativnih tehnologij, 
metod in storitev 

- Nabor programskih 
tehnologij in orodij za 
učinkovito učenje, 
poučevanje in raziskovanje: 
ne obstaja na UM. 

- RFID tehnologija: 2014: ne 
obstaja 

2017: Nakup programskih 
tehnologij in orodij za 
učinkovito učenje, 
poučevanje in raziskovanje v 
okviru skupnih nalog UM. 
2018: Postopni prehod na 
tehnologijo RFID v skladu z 
idejnim načrtom. 

- sestava seznama programskih tehnologij in orodij za 
učinkovito učenje, poučevanje in raziskovanje. 

- Analiza upravičenosti uvedbe nove tehnologije na 
področju upravljanja s knjižničnim gradivom na 
fizičnem mediju. 

- Uvedba samopostrežnih storitev. 

Zagotavljanje varovanja in zaščite 
gradiva za trajno ohranjanje 
kulturne in znanstvene dediščine 

Vzpostavitev centralnega 
skladišča knjiž. fonda 
Univerze v Mariboru: 2014: 
ni vzpostavljen, investicija 

2018: Vzpostavitev 
centralnega skladišča knjiž. 
fonda Univerze v Mariboru 

- Analiza razmer na področju skladiščenja knjiž. 
gradiva v fizični obliki. 
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vključena v Načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem UM; 
prioriteta 3; UKM – centralni 
arhiv 

Soustvarjanje kreativnega okolja 
za promocijo kulture in 
popularizacijo znanosti v mestu, 
na univerzi in v širši regiji.  

Delež dogodkov na področju 
popularizacije znanosti: 
2014: 10 %  

2017: Z digitalizacijo 
dragocene pisne kulturne 
dediščine univerze in mesta 
zagotovitev širokega 
dostopa do kulturnih dobrin. 
2018: Delež dogodkov na 
področju popularizacije 
znanosti: 30 % 

- Sodelovanje z deležniki iz univerzitetnega okolja. 

- Sodelovanje z deležniki kulturnih institucij v mestu 
in regiji. 

- Sodelovanje z deležniki nevladnih organizacij v 
mestu in regiji. 

 
 

Področje Razvoj kadrov 
 

Ustrezna umestitev položaja 
knjižničarja in strokovnega 
delavca v knjižnici na univerzi v 
sistem javnih uslužbencev 

Analiza ustreznosti 
umestitve knjižničnih 
delovnih mest v sistem 
javnih uslužbencev: obstaja 

2017: Izdelan predlog 
ustrezne umestitve oz. 
odprave nesorazmerij 
knjižničnih delovnih mest 
v okviru sistema javnih 
uslužbencev. 

- Analiza izobrazbene strukture zaposlenih v 
knjižničarstvu na UM. 

- Analiza umestitve delovnih mest na področju 
knjižničarstva na UM. 
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2 KRATKOROČNI LETNI CILJI ZA LETO 2016 

 

2.5 Knjižnična dejavnost (UKM) 

 
1. Dolgoročni/strateški cilj: VEČJA STOPNJA POVEZANOSTI KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKEGA SISTEMA UNIVERZE V MARIBORU 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2016 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 
kazalnika, leto in vrednost) 

Ciljna vrednost kazalnika v letu 
2016 

Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. 
ohranitev cilja 

Strateški razvojni program 
Univerzitetne knjižnice Maribor 

Izdelan pregled dobrih praks 
reorganizacije poslovnih procesov v 
svetu, 2011: obstaja 

Izdelan katalog delovnih procesov in 
postopkov UKM. 
Optimizacija delovnih procesov 
UKM. 

• Priprava Kataloga delovnih 
procesov in postopkov. 

Strateški načrt razvoja knjižnične 
dejavnosti na UM do 2020 ne 
obstaja, izdelan je idejni elaborat 
srednjeročnega strateškega načrta 
razvoja knjižnične dejavnosti na UM 
2011-2015. 

Izdelan idejni osnutek strateškega 
načrta razvoja knjižnične dejavnosti 
na UM do 2020. 

• Opredelitev ključnih strateških 
razvojnih področij pomembnih za 
razvoj knjižničnega sistema na UM. 
• Priprava osnutka strateškega 
načrta knjižnične dejavnosti na UM 
skladnega s strateškimi cilji UM do 
2020. 

Razvoj dejavnosti knjižnic UM na 
osnovi sodobnih standardov 
knjižnične dejavnosti 

Pogodba o izvajanju knjižnične 
dejavnosti na Fakulteti za turizem, 
2015: obstaja 
Pogodba o izvajanju knjižnične 
dejavnosti na Fakulteti za 
energetiko, 2015: obstaja 

- Sklenitev pogodbe o izvajanju 
knjižnične dejavnosti na Fakulteti za 
turizem za 2016. 

- Nadaljevanje izvajanje knjižnične 
dejavnosti na Fakulteti za 
energetiko. 

• Izvajanje knjižnične dejavnosti na 
dislocirani članici UM. 
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Skupne razvojne naloge 
knjižničnega sistema UM 

Soglasje z razvojnimi skupnimi 
nalogami knjižničnega sistema 
Univerze v Mariboru: Sklep 4 Senata 
UM (12. redna seja, 2012) 
 

Realizacija skupnih razvojnih nalog 
po programu dela UKM: 
- nakup e-virov, 
- nakup programske opreme 
(napredni iskalnik, etc.). 

Pridobitev finančnih sredstev v 
okviru  Meril za razporejanje 
sredstev za študijsko dejavnost na 
Univerzi v Mariboru oz. pridobitev 
sredstev UM za posamezne skupne 
naloge knjižničnega sistema. 

Funkcionalno povezovanje, 
strokovna pomoč in svetovanje 
knjižnicam članic UM pri izvajanju 
dejavnosti knjižnic na osnovi 
sodobnih standardov knjižnične 
dejavnosti 

Nova platforma COBISS3/Izposoja: 
2015: pripravljena za testiranje 
strani IZUM-a. 

Koordinacija testiranja za prehod na 
novo platformo COBISS3/Izposoja. 

Koordinacija dejavnosti na delovnih 
sestankih vodij visokošolskih knjižnic 
in v delovni skupini za skupno bazo 
članov knjižnic UM. 

Koordinacija dejavnosti 
bibliografije visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih sodelavcev in 
strokovnih sodelavcev na UM 

- Koordinacija dejavnosti 
knjižničnega sistema na UM (ZKnj, 
2001). 
 

Uvedba avtomatiziranega izpisa 
bibliografskih kazalcev uspešnosti za 
izvolitev v naziv na UM. 

- Sodelovanje z IZUM-om in s 
strokovnimi službami Rektorata.  
 

Načrtovanje in koordinacija nabave  
knjižničnega gradiva na Univerzi v 
Mariboru 

- Koordinacija dejavnosti 
knjižničnega sistema na UM (ZKnj, 
2001). 

- Pregled stanja glede nabave 
knjižničnega gradiva UKM in članic 
UM. 

- Izdelana analiza konzorcijskega 
nakupa znanstvenih revij na UM z 
upoštevanjem sredstev ARRS. 
- Analiza prednosti skupnega 
kandidiranja članic UM za sredstva 
za sofinanciranje znanstvene 
literature in baz podatkov pri ARRS. 

- Usklajevanje aktivnosti nabavnih 
postopkov v okviru sestankov vodij 
visokošolskih knjižnic in Komisije za 
knjižnični sistem UM. 

- Nadaljevanje in nadgradnja 
sodelovanja s fakultetnimi 
knjižnicami in visokošolskimi učitelji 
ter raziskovalci s pomočjo rednih 
kontaktov. 

Načrtovanje in koordinacija  
izobraževalne dejavnosti 
uporabnikov 

- Program izobraževanja UKM. 

- Tutorski sistem na Univerzi v 
Mariboru (izhodišča za uvedbo), 
2011. 

- Uvajanje novih vsebin v ponudbo 
programa izobraževanja UKM in 
fakultetnih knjižnic. 
- Izdelava predloga permanentnega 
sistema knjižničarjev tutorjev v 
izobraževalnem procesu univerze; 
predlog dopolnitve dokumenta 

- Izvajanje izobraževanj uporabnikov 
knjižnic po strokovnih področjih. 

- Vzpostavitev permanentnega 
sistema knjižničarjev tutorjev 
(sodelovanje s Študentskim svetom 
UM). 

- Sodelovanje s Kariernimi centri 
univerze in članic UM. 
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Tutorski sistem na Univerzi v 
Mariboru. 
- Nadgradnja ponudbe raziskovalnih 
vodičev. 
- Popularizacija knjižničnih storitev v 
okolju e-izobraževanja za 
visokošolske učitelje in študente. 

Načrtovanje in koordinacija 
ponudbe/dostopnosti knjižničnega 
gradiva na Univerzi v Mariboru 

- Napredni iskalnik UM:NIK - Implementacija lokalnih knjižničnih 
katalogov članic v UM:NIK. 
 

- Skrb za učinkovito upravljanje in 
ponudbo z elektronskimi viri za 
potrebe Univerze v Mariboru. 

 
 
2. Dolgoročni/strateški cilj: ZDRUŽITEV KNJIŽNIČARSTVA IN ZALOŽNIŠTVA UNIVERZE V MARIBORU 

 

Kratkoročni letni cilj za leto 2016 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2016 
Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. 

ohranitev cilja 

Strokovna pomoč in svetovanje 
članicam UM pri izvajanju 
založniške dejavnosti 

- Pravilnik o založniški dejavnosti 
UM, 2008 
• Analiza pojavnih oblik založniške 

dejavnosti na UM, 2013 

- Oblikovanje predloga za 
uveljavitev odprtega dostopa do 
učbenikov in drugega učnega 
gradiva UM. 

- Vzpostavitev učinkovitejšega 
sodelovanja z založniki publikacij 
Univerze v Mariboru (izdelava 
informacijskega gradiva). 

- Oblikovan idejni osnutek 
vzpostavitve strokovne podpore pri 
dejavnosti univerzitetnega 
elektronskega založništva. 

- Organizacija izobraževanja za 
založnike na UM. 

- Politika odprtega dostopa na UM. 

- Vnos odprtodostopnih 
elektronskih učbenikov v DKUM. 

- Izdelava promocijske zloženke, 
namenjene založnikom. 

- Zakup aplikacije za DOI (predlog 
univerzi). 

- Predstavitev in izobraževanje za 
založnike, urednike, uredniške 
odbore o možnostih brezplačnega 
portala OJS, ki omogoča spremljanje 
uredniške politike, recenzentskih 
postopkov, komunikacije med 
uredniški in avtorji, ter elektronsko 
izdajanje. 
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3. Dolgoročni/strateški cilj: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI OSREDNJE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE UKM IN FAKULTETNIH KNJIŽNIC NA 

UM 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2016 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2016 
Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. 

ohranitev cilja 

Ocenjevanje kakovosti knjižnične 
dejavnosti na UM 

- Strokovni standardi in priporočila 
za organizacijo, delovanje in 
evalvacijo visokošolskih knjižnic 
(2012-2020): 2014, so sprejeti, 
vendar še niso implementirani 

- Opredelitev kazalnikov kakovosti 
dejavnosti glede na končne učinke 
univerze: 2014: ne obstaja. 

- SIST ISO 11620:2008 in 
16439:2015: obstajajo. 

Izdelan idejni osnutek kazalnikov 
uspešnosti knjižnične dejavnosti 
glede na končne učinke univerze. 

- Pregled strokovne literature o 
vplivu knjižnične dejavnosti na 
končne učinke univerze. 

- Opredelitev kazalnikov kakovosti 
dejavnosti glede na končne učinke 
univerze. 

- Ankete o zadovoljstvu uporabnikov 
s storitvami UKM. 

Evalvacija kakovosti UKM v 
evropskem prostoru (LibQUAL) 

- Metodologija LibQUAL - Evalvacija knjižnične dejavnosti 
UKM na podlagi metodologiji 
LibQUAL. 
 

- Izvedba ankete po metodologiji 
LibQUAL 

 
 
4. Dolgoročni/strateški cilj: UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR POZNA POTREBE SVOJIH UPORABNIKOV 

 

Kratkoročni letni cilj za leto 2016 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2016 
Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. 

ohranitev cilja 
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Ocenjevanje kakovosti knjižnične 
dejavnosti dejavnosti osrednje 
univerzitetne knjižnice UKM in 
fakultetnih knjižnic na UM 

- Analiza o zadovoljstvu 
uporabnikov s storitvami UKM, 2014 
in 2015: obstaja. 

- Analiza ankete o zadovoljstvu 
uporabnikov s storitvami UKM iz 
decembra 2015 in primerjalna 
analiza z anketo iz 2014. 
- Zasnova študije uporabnikov 
(vedenje, informacijsko ravnanje, 
ipd.) 

- Organizacija dela. 

 
 
5. Dolgoročni/strateški cilj:  OBLIKOVANJE VIRTUALNEGA SVETA ZNANJA  

 

Kratkoročni letni cilj za leto 2016 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v letu 2016 

Ukrepi, ki so potrebni za dosego 
oz. ohranitev cilja 

Učinkovita ponudba 
informacijskih virov in razvoj 
informacijske programske in 
strojne infrastrukture. 

Povezava zapisov v posameznih bazah 
podatkov do zaloge e-virov v UM:NIK-
u: 2015: ne obstaja. 

- Vzpostavitev povezave zapisov v 
posameznih bazah podatkov do zaloge e-
virov v UM:NIK-u. 

- Skrb za učinkovito upravljanje in 
ponudbo z elektronskimi viri za 
potrebe Univerze v Mariboru. 

Nadgradnja funkcionalnosti 
Repozitorija UKM in DKUM. 

- Idejna zasnova trajnega hranjenja 
znanstveno raziskovalnih, strokovnih in 
drugih del UM v elektronski obliki v 
DKUM: 2014: ne obstaja. 

- Institucionalni repozitorij kulturne 
dediščine Univerze v Mariboru 
Repozitorij UKM: 2015: obstaja 

- Idejna zasnova trajnega hranjenja 
znanstveno raziskovalnih, strokovnih in 
drugih del UM v elektronski obliki v 
DKUM. 

- Razvoj novih funkcionalnosti 
Repozitorija UKM in DKUM. 

- Promocija institucionalnega repozitorija 
kulturne dediščine Univerze v Mariboru 
Repozitorij UKM. 

- Organizacija dela.  

- Izvajanje Dogovora o 
vzdrževanju in nujnih 
nadgradnjah DKUM. 

 
 

Retrospektivni vnos 
bibliografskih zapisov posebnih 
zbirk gradiva. 

- Gradivo iz zbirk raritet in stare 
periodike. 

- Prirast bibliografskih zapisov za gradivo 
in zbirke raritet in stare periodike: 100 
enot. 

- Sodelovanje Enote za 
domoznanstvo in posebnih zbirk 
in enote za pridobivanje in 
obdelavo knjiž. gradiva. 

- Organizacija dela, definiranje 
procesov in kadra. 
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Vnos digitaliziranih objektov 
raritet in drugega dragocenega 
knjižničnega gradiva v Repozitorij 
UKM. 

- Finančni načrt 2016 - Javna objava celotnega izvoda 
digitaliziranega časopisa Marburger 
Zeitung na Repozitoriju UKM. 

- Javna objava in predstavitev 
digitaliziranih rokopisov Iz zakladnice 
UKM v Repozitoriju UKM. 

- Sodelovanje delovne skupine za 
digitalizacijo z Enoto za 
informatiko in digitalno knjižnico. 

- Organizacija dela 

- Promocija digitalizirane zbirke. 

Vzpostavitev  selektivnih 
kriterijev za digitalizacijo 
knjižničnega gradiva 

Smernice za zajem, dolgotrajno 
ohranjanje in dostop do kulturne 
dediščine v digitalni obliki V 1.0, 2013; 
2015: implementacija politike UKM na 
tem področju ne obstaja. 

- Izdelan strateški dokument digitalizacije 
UKM. 

- Določitev pogojev uporabe 
digitaliziranih objektov UKM. 

- Izdelan prioritetni seznam gradiv za 
digitalizacijo v 2016. 

- Sodelovanje delovne skupine za 
digitalizacijo z Enoto za 
informatiko in digitalno knjižnico. 

- Organizacija dela 

- Promocija digitalizirane zbirke. 

 
 
 
 
6. Dolgoročni/strateški cilj: OBLIKOVANJE KNJIŽNICE KOT UČNEGA CENTRA UNIVERZE 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2016 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v letu 2016 

Ukrepi, ki so potrebni za 
dosego oz. ohranitev cilja 

Oblikovanje univerzitetne 
elektronske učne zbirke 

- Seznami študijske literature članic 
UM: 2015: obstajajo ločeno po 
posameznih članicah. 

- Politika odprtega dostopa na 
področju izobraževalnih vsebin: 
2015, ne obstaja 

- Vzpostavitev načela odprtega dostopa do 
e-učnih gradiv (oblikovanje predloga 
univerzi). 

- Zasnova ažurnega interaktivnega 
centralnega seznama obvezne in 
priporočene študijske literature. 

- Vzpostavitev enotne vstopne točke do 
polnih besedil učnega gradiva na UM 
(vzorčni primer npr. ene članice) 

- Pregled učnih načrtov 
posameznih fakultet. 

- Politika odprtega dostopa na 
UM. 

Večja stopnja implementacije 
knjižničnih storitev v e-učno okolje 
univerze. 

Implementacija knjižničnih storitev v 
e-učno okolje univerze: ne obstaja; 
2014: izveden pilotni primer pri 

Večja stopnja implementacije knjižničnih 
storitev v e-učno okolje univerze. 

- Izobraževanje uporabnikov, 

- Promocija storitev UKM v e-
učnem okolju. 
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predmetu MF: predstavitev na 
konferenci. 

Večja stopnja informacijske 
pismenosti študentov UM 
 

• Informacijska pismenost: 
Število udeležencev izobraževanja 
UKM: 2015: 5.885 
• Tutorski sistem na Univerzi v 
Mariboru (izhodišča za uvedbo), 
2011. 

• Informacijska pismenost: 
Število udeležencev izobraževanja UKM: 
5.900 
• Izdelava predloga permanentnega 
sistema knjižničarjev tutorjev v 
izobraževalnem procesu univerze; predlog 
dopolnitve dokumenta Tutorski sistem na 
Univerzi v Mariboru. 

• Promocija izobraževalnih 
vsebin UKM. 
• Sodelovanje v Delovni 
skupini za e-izobraževanje na 
UM. 
• Sodelovanje s Kariernimi 
centri fakultet UM in 
Študentskim svetom UM. 

 
 
 
7. Dolgoročni/strateški cilj: SPODBUJANJE ODPRTOSTI IN PREPOZNAVNOSTI UNIVERZE V MARIBORU V NACIONALNEM IN MEDNARODNEM 

RAZISKOVALNEM PROSTORU (PODPORA RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI) 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2016 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v letu 2016 

Ukrepi, ki so potrebni za 
dosego oz. ohranitev cilja 

Uveljavitev odprtega dostopa do 
znanstvenih dokumentov in 
podatkov raziskav 

Implementacija Berlinske deklaracije o 
odprtem dostopu do znanosti: sprejeta 
2014, vendar na UM še ni 
implementirana. 

Implementacija politike odprtega dostopa 
Univerze v Mariboru. 
 

- Sodelovanje v delovni 
skupini za pripravo akcijskega 
načrta za vzpostavitev 
odprtega dostopa do 
znanstvenih informacij iz 
javno financiranih raziskav v 
Sloveniji pri MIZŠ. 

- Izobraževanja uporabnikov o 
publiciranju v odprtem 
dostopu. 

- Izvedba posveta o odprtem 
dostopu na UM. 

- Izdelava vodiča o odprtem 
dostopu. 
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Vzpostavitev novih storitev za 
podporo 
znanstvenoraziskovalnemu delu. 

- Pravilnik o postopkih (so)financiranja, 
ocenjevanja in  spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti ARRS. 

- Habilitacijska merila UM. 

- Obvestila o novostih ponudnikov inf. 
virov. 
 

- Uvedba avtomatiziranega izpisa 
Bibliografskih kazalcev uspešnosti za 
izvolitev v naziv na UM. 
 

- Sodelovanje z IZUM-om in s 
strokovnimi službami 
Rektorata.  
 

 
 
 
 
 
8. Dolgoročni/strateški cilj: UVAJANJE INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ, METOD IN STORITEV 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2016 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2016 
Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. 

ohranitev cilja 

Posodobitev procesa naročanja 
gradiva iz skladišča 

Računalniške aplikacije za naročanje 
gradiva iz skladišča  

Nadgradnja računalniške 
aplikacije za naročanje gradiva 
iz skladišča (avtentikacija 
uporabnikov preko sistema 
identitete COBISS) 

Reorganizacija delovnih postopkov 
naročanja gradiva 

Uvajanje  skeniranja 
domoznanskega raritetnega 
gradiva na zahtevo uporabnika 

Gradivo iz zbirke starega in 
raritetnega gradiva. 

-Zagotovitev ustreznega 
skenerja.  
- Vzpostavitev kriterijev in 
protokola organizacije dela 
- Prirast e-zbirke 
digitaliziranega 
domoznanskega gradiva okviru 
Repozitorija UKM. 

- Zagotovitev finančnih sredstev. 

- Reorganizacija delovnega procesa. 

Ureditev označevalnega sistema 
Univerzitetne knjižnice Maribor 

Celovita prenova usmerjevalnih 
napisov in označb za uporabnike  

Implementacija zasnove 
označevalnih in usmeritvenih 
tabel in napisov za uporabnike. 

- Izvedba natečaja za zasnovo 
označevalnih in usmeritvenih tabel in 
napisov za uporabnike. 
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- Izdelava idejnega koncepta, 
upoštevajoč CGP UM. 

- Izdelava napisov in tabel. 

- Zagotovitev finančnih sredstev. 

Uvajanje RFID tehnologije za 
učinkovito upravljanje gradiva 

Vzpostavitev RFID tehnologije za 
upravljanje z knjižničnim gradivom v 
prostem pristopu 

Idejni načrt uvedbe RFID 
tehnologije  

- Pregled ponudbe opreme in primerov 
dobrih praks 
Potrditev idejnega načrta. 

 
 
 
9. Dolgoročni/strateški cilj: ZAGOTAVLJANJE VAROVANJA IN ZAŠČITE GRADIVA ZA TRAJNO OHRANJANJE KULTURNE IN ZNANSTVENE DEDIŠČINE 

 

Kratkoročni letni cilj za leto 2016 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v letu 2016 

Ukrepi, ki so potrebni za dosego 
oz. ohranitev cilja 

Ustrezno arhiviranje obveznega 
izvoda publikacij Republike 
Slovenije in obveznega izvoda 
publikacij Univerze v Mariboru. 

- Predračun za opremo arhivskega 
skladišča s kompaktnimi policami: 
obstaja 
 

- Elaborat  s predstavitvijo 
problematike skladiščenja 
arhivskega izvoda RS; 

- Izdelan predlog dislociranega 
arhivskega skladišča knjižničnega 
gradiva UKM in fakultetnih knjižnic 
oz. oprema obstoječega (dialog z 
ministrstvom). 

- Seznanitev pristojnih resorjev. 

- Iskanje ustrezne lokacije. 

- Zagotovitev finančnih sredstev. 

 
 
 
 
10. Dolgoročni/strateški cilj: SOUSTVARJANJE KREATIVNEGA OKOLJA ZA PROMOCIJO KULTURE IN POPULARIZACIJO ZNANOSTI V MESTU, NA UNIVERZI IN 

V ŠIRŠI REGIJI. 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2016 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2016 
Ukrepi, ki so potrebni za dosego 

oz. ohranitev cilja 
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razstavna in prireditvena dejavnost Načrt razstavne in prireditvene 
dejavnosti UKM 

Št. razstav: 25 - Načrt razstavne in prireditvene 
dejavnosti UKM 2015. 

- Avtorstvo, koordinacija, 
organizacija in izvedba razstavne 
dejavnosti po letnem načrtu 
razstavne dejavnosti. 

Št. prireditev: 100 

Večji delež prireditev in razstav na 
področju popularizacije znanosti 

Delež dogodkov na področju 
popularizacije znanosti: 2014: 10 %  

Delež dogodkov na področju 
popularizacije znanosti: 15 % 

- Sodelovanje z deležniki iz 
univerzitetnega okolja. 

- Sodelovanje z deležniki 
nevladnih organizacij v mestu in 
regiji. 

Digitalizacija domoznanskih vsebin, 
raritet, rokopisov in stare periodike 

Prioritetni seznam gradiv za 
digitalizacijo za leto 2016: plan dela  
 

Digitalizacija redkih gradiv 
(samostojno ali v sodelovanju) v 
skladu s prioritetnim seznamom. 

- Sodelovanje z Mariborsko 
knjižnico v okviru programa OOK 
– pridobitev finančnih sredstev 
(projektno sodelovanje). 

- Sodelovanje z NUK in s 
knjižnicami v regiji. 

- Pomoč v obliki prostovoljnega 
dela. 

Promocija edinstvenih zbirk gradiva 
UKM 

Obseg in stopnja dostopnosti 
digitaliziranega gradiva: 2014: manjši 
obseg. 

Organizacija dostopa do 
digitaliziranih vsebin preko portala 
digitalnih vsebin e-UKM in drugih. 

 
 
 
 

Področje Razvoj kadrov  
 
11. Dolgoročni/strateški cilj: RAST STROKOVNEGA POTENCIALA KNJIŽNICE 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2016 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v letu 2016 

Ukrepi, ki so potrebni za dosego 
oz. ohranitev cilja 

Razvoj strokovnih kompetenc 
zaposlenih v UKM 

- Načrt izobraževanja in strokovnega 
usposabljanja: 2014 

- Izveden načrt izobraževanja in  
strokovnega usposabljanja. 

- Zagotovitev finančnih sredstev  
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12. Dolgoročni/strateški cilj: KNJIŽNICA – INKUBATOR INOVATOVNIH IDEJ 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2016 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v letu 2016 

Ukrepi, ki so potrebni za dosego 
oz. ohranitev cilja 

Knjižnica kot učeča se organizacija - Teoretična izhodišča koncepta 
učeče se organizacije. 

 

- Opredelitev organizacijske kulture 
UKM. 

- Izdelan idejni elaborat razvoja učeče 
se organizacije. 

- Ustanovitev delovne skupine. 

- Vzpostavljen sistem ustvarjanja in 
spremljanja inovacij. 

- Ustanovitev komisije. 

- Vključitev zaposlenih v proces 
inovacij in vzpostavitev procesov 
pretresa in uresničevanja novih 
idej – ustanovitev komisije. 

- Izgradnja portala za spremljanje 
uresničevanja sprejetih inovacij. 

- Vzpostavitev sistema 
nagrajevanja uresničenih 
inovacij. 

 
 
13. Dolgoročni/strateški cilj: USTREZNA UMESTITEV POLOŽAJA KNJIŽNIČARJA IN STROKOVNEGA DELAVCA V KNJIŽNICI NA UNIVERZI V SISTEM JAVNIH 

USLUŽBENCEV 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2016 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v letu 2016 

Ukrepi, ki so potrebni za dosego 
oz. ohranitev cilja 

Tipizacija delovnih mest v 
knjižničarstvu 

- Zakonodaja na področju 
knjižničarstva in delovnega prava. 

- Izdelana tipizacija delovnih mest v 
visokošolskih knjižnicah na Univerzi v 
Mariboru. 

- Analiza izobrazbene strukture 
zaposlenih v knjižničarstvu na 
UM. 
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