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1 VPETOST V OKOLJE 

 

1.1   Poslanstvo, vizija, vrednote in cilji UKM 

 

Poslanstvo Univerzitetne knjižnice Maribor 

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. 

 

 
15. člen Statuta Univerze v Mariboru  (Statut UM-NPB 1) 

Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja univerzitetna knjižnica daje s svojo dejavnostjo 
informacijsko podporo izobraževalnemu, znanstveno- raziskovalnemu in umetniškemu delu na 

univerzi, koordinira knjižnično- informacijsko dejavnost, koordinira nabavo in ponudbo knjižnično-
informacijskega gradiva ter medknjižnično izposojo na univerzi, koordinira izdelavo bibliografije 

univerze, izobražuje uporabnike o knjižničnem gradivu ter posreduje informacije za raziskovalno in 
strokovno delo tudi drugim uporabnikom. Kot arhivska knjižnica hrani obvezne izvode knjižničnega 
gradiva z območja Republike Slovenije, kot domoznanska knjižnica zbira, dokumentira in posreduje 

domoznansko gradivo za mesto Maribor in njegovo širšo okolico in opravlja naloge matične knjižnice 
za specialne knjižnice v Mariboru. 

 
 

Vizija Univerzitetne knjižnice Maribor 

Cilj Univerzitetne knjižnice Maribor je biti mednarodno prepoznavna, nacionalno pomembna, 

regionalno angažirana, sodobna osrednja univerzitetna knjižnica, ki svoj razvoj usklajuje z razvojem 

pedagoških, znanstvenoraziskovalnih, umetniških in strokovnih področij Univerze v Mariboru ter je 

dejavnik v napredku širšega družbenega okolja, v katerem deluje. 

 

Cilji Univerzitetne knjižnice Maribor 

 zbiranje, nakup, organiziranje, hranjenje in ohranjanje edinstvenih zapisov človeške misli in 

kreativnosti ne glede na lastništvo in obliko, 

 izobraževanje uporabnikov in vzpodbujanje informacijske pismenosti in strokovne in osebne 

rasti uporabnikov in zaposlenih, 

 zagotavljanje enostavno dostopnega, uporabnikom prijaznega in varnega okolja za uporabnike 

in zaposlene, 

 uporaba inovativne tehnologije za doseganje produktivnosti in učinkovitosti, 

 vzpodbujanje komunikacije in sodelovanja s partnerskimi knjižnicami, fakultetami in drugimi 

izobraževalnimi ustanovami ter lokalnim okoljem, 

 vzpodbujanje ustvarjalne misli in dinamične organizacije, ki se odziva na spremembe ciljev in 

potreb univerze in okolja, 
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 nenehno izboljšanje učinkovitosti knjižnice z vrednotenjem uspešnosti in učinkovitosti 

delovanja knjižnice. 

 

 

1.2      Strategija Univerze v Mariboru in Univerzitetna knjižnica Maribor 

 

Univerza v Mariboru letno preverja uresničevan je akcijskega načrta strategije razvoja univerze. 

Uresničevanje strategije in načrta izboljšav delovanja Univerzitetne knjižnice Maribor je podano v 

prilogi (priloga 1).  

 

 

1.3       Strategija razvoja UKM 2015-2020 

 

 

UKM  je ob izdelavi strategije razvoja izhajala iz svoje dolgoletne tradicije, na podlagi katere si je 

zastavila temeljno usmeritev – tesno povezanost s poslanstvom in cilji univerze. Temu je sledila tudi 

pri oblikovanju strateških ciljev, kje je izkazala  sledenje strateškim ciljem Univerze v Mariboru.  

 

Preglednica 1: Strateški cilji UM in UKM 

 

Strateške usmeritve in cilji UM Strateški cilji UKM 

Organizacija in povezljivost univerze CILJ 1: Večja stopnja povezanosti knjižničnega 

informacijskega sistema Univerze v Mariboru;  

CILJ 2: Posodobljena organizacijska struktura UKM; 

CILJ 3: Združitev knjižničarstva in založništva 

Univerze v Mariboru. 

Izobraževalna dejavnost univerze CILJ 6: Oblikovanje virtualnega sveta znanja; 

CILJ 7: Integracija informacijske pismenosti v 

kurikulum Univerze v Mariboru;  

CILJ 8: Oblikovanje knjižnice kot učnega centra 

Univerze v Mariboru. 

Znanstvena in umetniška dejavnost CILJ 6: Oblikovanje virtualnega sveta znanja; 

CILJ 9: Spodbujanje odprtosti in prepoznavnosti; 

Univerze v Mariboru v nacionalnem in 

mednarodnem raziskovalnem prostoru. 

Razvoja človeških virov univerze CILJ 13: Rast strokovnega potenciala knjižnice;   

CILJ 14: Knjižnica – inkubator inovativnih idej; 

CILJ 15: Ustrezna umestitev položaja knjižničarja in 

strokovnega delavca v knjižnici na univerzi v sistem 

javnih uslužbencev. 

Študenti CILJ 5: Univerzitetna knjižnica Maribor pozna 

potrebe svojih uporabnikov; 

CILJ 6: Oblikovanje virtualnega sveta znanja; 

CILJ 10: Uvajanje inovativnih tehnologij, metod in 

storitev. 
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Internacionalizacija CILJ 9: Spodbujanje odprtosti in prepoznavnosti 

Univerze v Mariboru v nacionalnem in 

mednarodnem raziskovalnem prostoru;  

CILJ 13: Rast strokovnega potenciala knjižnice. 

Kultura kakovosti CILJ 4: Izboljšanje kakovosti knjižnične dejavnosti 

osrednje univerzitetne knjižnice UKM in fakultetnih 

knjižnic na Univerzi v Mariboru. 

Vpetost univerze v lokalno okolje CILJ 12: Soustvarjanje kreativnega okolja za 

promocijo kulture in popularizacijo znanosti v mestu, 

na univerzi in v širši regiji. 

Prostorski razvoj univerze CILJ 11: Zagotavljanje varovanja in zaščite gradiva za 

trajno ohranjanje kulturne in znanstvene dediščine. 

Informacijska podpora dejavnosti univerze CILJ 6: Oblikovanje virtualnega sveta znanja; 

CILJ 10: Uvajanje inovativnih tehnologij, metod in 

storitev. 

 

Strategija razvoja UKM 2015-2020 je bila sprejeta konec leta 2015, zato se je izvajanje ukrepov za 

dosego strateških ciljev pričelo z uresničevanjem programa dela za 2016. Podrobnejše poročilo o 

sledenju strateških ciljev UKM in univerze kot celote je prikazano v prilogi (priloga 1).   

 

 

1.4        Povezanost z razvojem ožjega in širšega okolja 

 

1.4.1   Knjižnična mreža Univerze v Mariboru 

 

Vpetost Univerzitetne knjižnice Maribor v univerzitetno okolje in povezanost s fakultetnimi knjižnicami 

Statut Univerze v Mariboru (Statut UM-NPB 1, 2015) uvršča visokošolske knjižnice v svojem 31. členu 

med organizacijske oblike visokošolskega dela. V 47. členu definira naloge knjižnic pri članicah1. Ta člen 

v zadnjem odstavku tudi definira knjižnično mrežo Univerze v Mariboru s stavkom: »Knjižnice se 

povezujejo v knjižnično - informacijski sistem univerze.«  

 

Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru (KISUM) sestavljajo Univerzitetna knjižnica Maribor 

ter 12 visokošolskih knjižnic oz. knjižnic posameznih fakultet: knjižnica Tehniških fakultet (knjižnica 

Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakultete za gradbeništvo, Fakultete za 

kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za strojništvo), knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete, 

Miklošičeva knjižnica - FPNM (knjižnica Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete in Fakultete za 

naravoslovje in matematiko), knjižnica Fakultete za organizacijske vede, knjižnica Pravne fakultete, 

knjižnica Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, knjižnica Medicinske fakultete, knjižnica 

Fakultete za logistiko, knjižnica Fakultete za varnostne vede, knjižnica Fakultete za zdravstvene vede, 

knjižnica Fakultete za energetiko in knjižnica Fakultete za turizem.  

 

 

                                                           
1 V Statutu Univerze v Mariboru (2016, čl. 47) je zapisano: »Knjižnice pri članicah univerze zbirajo, urejajo in posredujejo 

znanstveno, študijsko in strokovno literaturo ter dajejo visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem, visokošolskim 

sodelavcem in študentom potrebne informacije in znanja za študij in znanstveno delo, jih izobražujejo glede uporabe 

knjižničnega gradiva ter iskanja informacij in izdelujejo bibliografije visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev.« 
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Slika 1: Knjižnična mreža Univerze v Mariboru 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor koordinira knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru. V letu 

2016 so na sestankih sodelovali vodje in knjižničarji visokošolskih knjižnic: dr. Zdenka Petermanec 

(ravnateljica UKM), mag. Dunja Legat (UKM), Ines Gusel (EPF), Mojca Markovič (KTFMB), Mojca 

Garantini (Miklošičeva knjižnica), mag. Natalija Orešek (PF), mag. Ksenija Škorjanc (FKMB), Nevenka 

Balun (FZVMB), Zorica Milinović (MFMB), Vesna Mia Ipavec (FL), Nataša Knap (FVV), Anita Breceljnik 

(Tone Perčič) (FOV), Rosvita Kocbek Pavalec (FE, FT), dr. Fanika Krajnc-Vrečko (STK) in glede na 

obravnavano tematiko vodje enot UKM in drugi strokovni sodelavci. 

 

Knjižnice delujejo kot enoten sistem, čeprav so knjižnice članic upravno-organizacijske enote fakultet. 

Povezovanje UKM in knjižnic članic poteka preko strokovnih referentov, informacijsko preko 

oddaljenega dostopa do informacij, pedagoško z enotnim načrtovanjem in izvajanjem izobraževanja 

uporabnikov, bibliografsko z enotnim vodenjem in urejanjem bibliografije univerzitetnih profesorjev in 

raziskovalcev ter arhivsko z enotno skrbjo za varnost in zaščito gradiva. Povezovanje osrednje 

Univerzitetne knjižnice Maribor s fakultetnimi knjižnicami poteka pri izboru in nabavi gradiva, 

informacijski dejavnosti, izdelavi bibliografije profesorjev in raziskovalcev, enotnem računalniškem 

sistemu, s skupno bazo podatkov o uporabnikih, z enotno izkaznico, ki velja v vseh knjižnicah sistema, 

z enotnimi standardi in podobnim programom izobraževanja uporabnikov. S tem se knjižnični 

informacijski sistem UM približuje sodobnemu modelu, v katerem so vse knjižnice na univerzi 

funkcijsko povezane. 

 

Miklošičeva knjižnica-
FPNM (FF, PeF, FNM) 

 

 

Knjižnica tehniških fakultet 
(FGAP,FS,FKKT,FERI) 

 

Knjižnica 
Pravne fakultete 

 

Knjižnica Ekonomsko-
poslovne fakultete 

Knjižnica 
Medicinske fakultete 

 

Knjižnica Fakultete 
za zdravstvene vede 

 

Knjižnica 
Fakultete za turizem 

 

Knjižnica Fakultete  
za organizacijske vede 

Knjižnica 
Fakultete za energetiko 

Knjižnica Fakultete  
za varnostne vede 

 

Knjižnica Fakultete za 
kmetijstvo in biosistemske vede 

 

 

Univerzitetna 

 knjižnica  

Maribor 

Knjižnica 
Fakultete za logistiko 
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1.4.2    UKM kot varuh kulturne dediščine Republike Slovenije 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM) je v svoji zgodovini od nastanka knjižnice leta 1903 skozi vsa 

leta skrbela za to, da se ohranja pisna kulturna dediščina s področja Slovenije. Prvič se ji ta pravica 

zakonsko prizna leta 1918. To pravico podeljujejo predpisi o prejemanju obveznega izvoda publikacij,  

ki knjižnici omogoči prejemanje tiskane produkcije brezplačno in  bolj ali manj konstantno vse do vojnih 

časov. V obdobju od 1918 do 1941 je tako UKM prejela v povprečju okrog 100 izvodov na leto. 

Ker je bilo knjižnično gradivo med vojno uničeno ali odpeljano, po vojni pa se je vrnilo le tričetrt 

predvojnega fonda, je svojo vlogo depozitarne knjižnice UKM  pričela po vojni graditi na novo. Zakon 

iz leta 1945 ji za naslednjih sedem let ponovno dodeli to pravico, ko je v povprečju prejemala po cca. 

1.000 obveznih izvodov letno. Za kratek čas, med leti 1954 in 1959, pravica prejemanja obveznega 

izvoda  ponovno usahne. V nastalih  obdobjih trajanja zakonske praznine je le-to UKM skušala 

nadoknaditi s sistematičnimi nakupi ali darovi. Prelomnico ponovno predstavlja leto 1971, ko postane 

UKM prvič upravičena tudi do arhivskega obveznega izvoda. S tem se depozitarna funkcija tudi 

natančneje opredeli, saj gre za zakonsko dodeljeno obvezo. Tako mora od tega leta po en izvod hraniti 

kot arhivski primerek, ki za razliko od prejšnjih predpisov ni namenjen izposoji pač pa trajnemu 

hranjenju. Na tak način se zakonsko uredi ne le dostopnost do tiskane knjižne produkcije v okolju SV 

Slovenije, kar je omogočal izključno en izvod, temveč tudi trajno hranjenje pisne kulturne dediščine  za 

naslednje rodove, kar od leta 1971 omogoča dodatni izvod. Nov Zakon o obveznem izvodu publikacij, 

ki je izšel leta 20062, UKM izrecno imenuje in jo opredeli kot drugo depozitarno organizacijo, ki opravlja 

funkcijo trajnega hranjena poleg NUK-a.  Med leti 1993 in 2003 se je tako v povprečju število izvodov, 

pridobljenih kot obvezni primerek, podvojilo. To pa povečuje tudi širšo in večjo dostopnost do 

informacij nacionalno pomembnega gradiva. Poleg nacionalne depozitarne funkcije opravlja  UKM kot 

osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru od leta 2010  še depozitarno funkcijo za tiske, 

nastale na Univerzi v Mariboru. S tem omogoča tako širšo dostopnost uporabnikom kot trajno 

hranjenje še vse tiskane pisne produkcije, ki nastaja na Univerzi v Mariboru.  

 

 

1.4.3     UKM domoznanska knjižnica za mesto Maribor in okolico 

 

UKM  že od svojih začetkov leta 1903, organizirano pa od leta 1966, izvaja znanstveno opredeljeno 

domoznansko dejavnost. Rezultat tega je bogata domoznanska zbirka vseh vrst knjižničnega gradiva, 

ki predstavlja vir izobraževanja in raziskovanja. Domoznanska dokumentacija obsega cca. 800.000 

domoznanskih zapisov za Maribor in severovzhodno Slovenijo ali Štajersko, in sicer za obdobje 170-ih 

let.  

 

Razvoj domoznanske dejavnosti v UKM je kontinuiran in izhaja iz nastanka in zgodovinskega razvoja  

knjižnice, njenega poslanstva, vizije in seveda potreb uporabnikov. Ni vezana na trenutne in 

spreminjajoče se zakonske podlage. Prispeva k védenju in poznavanju Maribora in severovzhodne 

Slovenije v preteklosti in danes. Njeni bogati domoznanski katalogi, skrbno in načrtno pridobivanje 

domoznanskega gradiva, njegovo hranjenje in nudenje informacij ter promocija domoznanske 

dejavnosti preko razstavne dejavnosti, raziskovalnega dela in izdajateljstva, so »dragocena zakladnica 

informacij«. 

                                                           
2 Po Zakonu o obveznem izvodu publikacij (Ur. l. 69/2006) je UKM druga depozitarna organizacija. Po 18. členu tega zakona  
Narodna in univerzitetna knjižnica in Univerzitetna knjižnica Maribor obvezne izvode trajno hranita v svojih zbirkah. Druge 
depozitarne organizacije izločajo obvezne izvode v skladu s pravilnikom iz tretjega odstavka 13. člena tega zakona. 
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Enota deluje: 

• Lokalno in mestno – mariborenzija 

• Subregionalno – pokriva območje mariborske širše okolice in primestje 

• Regionalno – pokriva  regijo – SV Slovenijo oz. historično deželo Štajersko 

• Nacionalno – z nacionalno pomembno kulturno dediščino vstopa v nacionalni prostor 

 

 

1.4.4  Sodelovanje s partnerskimi ustanovami (NUK, CTK, IZUM, OOK – Mariborska knjižnica) 

 

UKM intenzivno sodeluje tudi s partnerskimi knjižnicami in drugimi sorodnimi ustanovami v Sloveniji. 

Poleg matičnih fakultetnih knjižnic UM sodelujemo zlasti s Centralno tehniško knjižnico Univerze v 

Ljubljani (CTK), Narodno in univerzitetno knjižnico Ljubljana (NUK), Institutom informacijskih znanosti 

Maribor (IZUM) in Mariborsko knjižnico kot osrednjo območno knjižnico za štajersko območje. 

 

S CTK in NUK sodelujemo pri konzorcijski nabavi najpomembnejših znanstvenih informacijskih virov za 

akademsko skupnost. Preko COSEC-a pri NUK in Konzorcijev CTK Univerzitetna knjižnica Maribor 

omogoča raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter študentom dostop do elektronskih 

znanstvenih revij najpomembnejših založnikov na svetu, kot so Elsevier, Springer, Wiley, Emerald, ACS, 

IEEE in drugih. V sodelovanju s CTK razvijamo nove storitve na področju odrtega dostopa do 

znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov.  Sodelovanje z NUK je plodno in smo ga okrepili z 

vsakoletnimi medsebojnimi strokovnimi sestanki. Uspešno sodelujemo z IZUM-om. V Svetu članic 

COBISS-a je predstavnica visokošolskih knjižnic iz UKM. Sodelavci NUK, UKM in IZUM dobro sodelujejo 

in iščejo najboljše rešitve.  

 

Z osrednjo območno knjižnico (OOK) za štajersko območje sodelujemo z Mariborsko knjižnico, zlasti na 

področju digitalizacije. 

  

 

1.4.5   Sodelovanje UKM v nacionalnih in mednarodnih stanovskih združenjih in povezovanje 

 

Povezanost z okoljem Univerzitetna knjižnica Maribor izkazuje s sodelovanjem z visokošolskimi zavodi 

znotraj univerze, s sorodnimi (knjižničarskimi) in drugimi kulturnimi institucijami ter s sodelovanjem v 

strokovnih združenjih in organizacijah.  

 

UKM se povezuje z drugimi knjižnicami in institucijami: 

 v slovenskem prostoru v nacionalni vzajemni bibliografski sistem in servise COBISS.Si, v okviru 

katerega sodeluje in se povezuje z Narodno in univerzitetno knjižnico Ljubljana, Institutom 

informacijskih znanosti Maribor ter drugimi knjižnicami, predvsem visokošolskimi knjižnicami 

slovenskih univerz; 

 v okviru Univerze v Mariboru kot osrednja univerzitetna knjižnica sodeluje in koordinira 

dejavnost visokošolskih knjižnic članic Univerze v Mariboru; 

 zaposleni UKM se strokovno povezujejo v Sekciji za visokošolske knjižnice in drugih sekcijah in 

komisijah pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije kot stanovske zveze in regionalno v 

Društvu bibliotekarjev Maribor in v drugih področnih društvih Slovenije; 

 mednarodno v mednarodni federaciji knjižničnih združenj IFLA (angl. International Federation 

of Library Associations);  



7 
 

 na evropskem nivoju v LIBER (angl. Association of European Research Libraries);  

 v  mednarodni prostor je dejavnost UKM vpeta tudi preko Avstrijske čitalnice in Evropskega 

dokumentacijskega centra,   

 UKM skrbi za Slovensko čitalnico v Grazu in na ta način širi slovensko kulturo v nemško govoreči 

prostor, 

 ob tem Univerzitetna knjižnica Maribor goji tradicionalno dobre odnose s knjižnicami 

partnerskih univerz (UB Dunaj, Gradec, Praga, Bayreuth, Marburg an der Lahn, Reykjavik, …). 

 

 

1.4.6     Klub prijateljev UKM 

Klub prijateljev UKM je bil ustanovljen leta 2012 z namenom dvigovati ugled knjižnice, zbirati denarna 

sredstva in druge prispevke za delovanje ter razvoj UKM, povečanje knjižnega in dokumentacijskega 

fonda ter njeno posodabljanje.  

Klub je v ustanovnem letu 2012 k sodelovanju privabil 65 fizičnih in 6 pravnih oseb, v decembru 2016 

pa je štel že 92 članov: 81 fizičnih in 11 pravnih oseb.  

Klub je v letu 2016 priredil tri osrednja srečanja, iz prispevkov članov pa je bila kupljena klavinova. 
Umeščena je v Glasbeno in filmsko čitalnico, kjer je ves čas odprtosti knjižnice dostopna vsem 
uporabnikom. Ob posebnih priložnostih, odprtjih razstav in dogodkih z glasbeno spremljavo, jo izvajalci 
uporabijo tudi v ta namen. Posebna pozornost ji je bila namenjena v sklopu Študentskega oktobra 2016 
– v akciji Pridi in zaigraj.  
 

 

1.5           Strategija promocije in odnosov z javnostmi Univerzitetne knjižnice Maribor 

 

Strategijo promocije in odnosov z javnostmi UKM je leta 2015 potrdil Strokovni svet UKM. Oblikovanje 

strategije je po eni strani izhajalo iz prakse, po drugi strani pa je poskušalo postaviti tudi širše 

konceptualne temelje. Pogostost pojavljanja v medijih se je ob upoštevanju strategije opazno zvišala, 

predvsem pa se je izrazito povečalo pojavljanje v nekaterih novih oblikah pregledov kulturnih 

dogodkov na elektronskih portalih in drugih oblikah elektronskih medijev. Trendi kažejo, da se 

informiranost o knjižnici, njeni ponudbi in dogodkih, ki jih pripravlja, vse bolj širi po različnih kanalih, 

odvisno od stila, starosti, izobrazbe in interesa končnih uporabnikov. Ti pa so v primeru UKM izredno 

heterogeni, zato mora biti taka tudi njena promocija. 

 

Osnovni namen promocije in odnosov z javnostmi je nadgrajevanje pozitivne podobe UKM v vseh 

okoljih, v katerih deluje: univerzitetnem, lokalnem in regionalnem, nacionalnem in širšem 

visokošolskem knjižničnem prostoru. Neposredno pa strategija opredeljuje naslednje cilje:  

 doseči čim boljšo prepoznavnost in ugled ustanove;  

 zagotoviti ustrezno informiranost različnih javnosti o knjižnici, njenih storitvah in dogodkih; 

 povečati uporabo knjižnične ponudbe in storitev;  

 povečevati obiskanost knjižnice na kakršenkoli način - zaradi izposoje gradiva, ob prireditvah 

ali virtualno: 

 izboljšati pogajalska izhodišča knjižnice v krogih financerjev in odločevalcev.  
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1.6         Odmevnost dejavnosti UKM v medijih  

 

Pogostnost objav 

Raznolika dejavnost knjižnice je razvidna iz pogostnosti objavljanja o UKM, njenih dogodkih in storitvah 

v medijih (priloga 2), razvidna pa je tudi iz Press clipingov, ki jih UKM med drugim uporablja za 

evalvacijo svoje javne podobe. Deloma gre za poglobljene članke, ki se tičejo prireditvene dejavnosti, 

produkcije in storitev UKM, deloma za objave, kjer je UKM omenjena posredno, ob dogodkih ali 

preglednih pisanjih o drugih temah. Razmeroma veliko je število kratkih notic in objav v različnih, zlasti 

spletnih napovednikih.  

 

Vrste medijev in kanalov 

Klasični železni repertoar predvsem daljših tehtnejših prispevkov so še vedno tiskani mediji. Daleč 

najpogostejše objave od vseh, pa seveda tudi v tiskanih medijih, so objave v tiskani verziji Večera, 

Relativno malo je objav v Delu, izjemoma pa se pojavljajo objave v Primorskem dnevniku, Demokraciji, 

Slovenskih novicah, Primorskih novicah, Bukli, Novem tedniku Celje in nekaterih drugih. Sledijo jim 

spletne različice tiskanih medijev in RTV hiš (Večera, Dela, Ljubljanskih novic, www.rtvslo.si  ….). Radio 

kot medij je tudi relativno pogost, pri tem izrazito prednjači Radio Maribor, objave se pojavljajo tudi 

na Radiu City, Radiu Slovenija in posamič na Radiu Aktual, Radiu Ognjišče, Murski val. Televizijska 

pokritost je v primerjavi z radijsko, zlasti pa tiskano, manjša - TV Maribor in TV Slovenija (zlasti oddaja 

Dobro jutro) se pojavljajo najpogosteje, pojavlja se objava v BKTV. Izredno pomembno je relativno 

pogosto pojavljanje v objavah STA, kar za sabo potegne številne objave v drugih medijih. 

 

Če je raven objav v teh treh »tradicionalnih« oblikah medijev skozi leta razmeroma konstantna, pa je 

moč zaznati dobesedno poplavo različnih spletnih medijev, ki praviloma objavljajo krajše notice, 

napovedi, povzemajo po drugih medijih, tu in tam pa objavijo tudi kak izčrpnejši prispevek. Število teh 

medijev je v primerjavi s prej naštetimi mnogo višje, prispevki v njih pa se pojavljajo manjkrat. Nekaj 

več objav je na portalih Kamra, ki je specifičen, saj izhaja iz bibliotekarskega sveta, pogosteje o UKM 

objavljajo www.dostop.si, www.lokalec.si, www.maribor24.si in publishwall.si. 

 

Ob objavah, namenjenih najširši javnosti, so za javno podobo pomembne tudi objave sodelavcev 

knjižnice v strokovni periodiki (Knjižničarske novice, revija Knjižnica, spletni kanali ZBDS in DBM) in 

univerzitetnem časopisu UMniverzum. 

 

Knjižnica sama za raznovrstnost komuniciranja z javnostmi skrbi s pestrostjo lastnih kanalov: domača 

stran, fb profil, Domblog, COBISS obvestila, s svojimi napovedniki se načrtno pojavlja v napovednikih 

Univerze v Mariboru in časnika Večer. 

 

Vsebinska zastopanost 

UKM se v medijih pojavlja izključno v pozitivni podobi, saj v res velikem številu objav v letu 2016 ni 

zaznati niti ene same, v kateri bi se UKM znašla v kakršnikoli negativni ali kritični konotaciji. 

 

Vsebinsko gledano se UKM v medijih najpogosteje pojavlja po eni strani z lastno produkcijo, ki je dobro 

premišljena in ki v nekem delu nagovarja tudi kak aktualni problem – tipičen tak primer je bila razstava 

o mariborskih kinematografih. Projekt je študijsko poglobljen, prezentacija vizualno privlačna, ob 

zgodovinski poglobljenosti pa prinaša tudi navezavo na aktualno problematiko. Pomembno je, da je 

dobro pripravljena tudi medijska komunikacija ob takem projektu.  

 

http://www.dostop.si/
http://www.lokalec.si/
http://www.maribor24.si/
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Druga zvrst, ki sproži veliko objav, so sodelovanja UKM v širšem projektu, kjer se zlije tako vsebinsko 

kot PR prizadevanje več deležnikov in kjer so tudi teme praviloma poglobljene in hkrati aktualne – 

dogodki ob dnevu reformacije, projekt ŠOA, Dnevi knjige, sodelovanja z Umetniškim kabinetom 

Primoža Premzla, Noč raziskovalcev in podobni. 

 

Od lastne produkcije je največ objav v letu 2016 sprožila že omenjena razstava Živeče fotografije v 

človeški velikosti, opazno je tudi nekakšno pozicioniranje Zasedanj s knjigami, veliko je objav, ki 

napovedujejo ali opisujejo razstave v UKM (knjigoveštvo, Podobe slovenske Štajerske, razstava o 

železnici, Primož Trubar, Hamlet-citati-parafraze). Izjemno odmevna so bila v letu 2016 sodelovanja v 

projektih ŠOA, Slovenski dnevi knjige v Mariboru, Noč raziskovalcev in STOP cenzura. Nekaj je objav v 

zvezi s prireditvami Avstrijske čitalnice. UKM se v medijih objavlja tudi v primerih, ko je le prizorišče 

dogodkov drugih producentov. 

 

V primerjavi z razstavno in prireditveno dejavnostjo UKM je v medijih veliko manj pozornosti 

namenjene njeni primarni dejavnosti in storitvam. Zapisi o storitvah se pojavijo izjemoma, nekaj je 

zapisov o Klubu prijateljev UKM. 

 

Vsebinska analiza in akcijski načrt 

Vsebinska analiza objav v medijih, povezanih z UKM, pokaže, da bi si bilo treba prizadevati za 

pogostejše objave, povezane s storitvami in primarno dejavnostjo knjižnice. Nekaj teh objav sicer je v 

strokovni periodiki in v medijih univerze, v širše medije pa je z njimi težje prodreti, saj ne gre za 

problemske, ampak z vidika medijev samoumevne vsebine. Očitno je za prodor tudi s takimi vsebinami 

potrebno poiskati primerne detajle, ki so lahko medijsko dovolj zanimivi, za knjižnico pa z vidika njene 

javne podobe in komuniciranja z uporabniki (s katerimi načeloma veliko komunicira prek drugih 

kanalov) tudi pomembni. Zlasti so pomembni za ozaveščanje potencialnih uporabnikov o knjižnični 

ponudbi. 

 

V smislu medijske odmevnosti je očitno dobro gojiti partnerstva pri projektih, razstavah in dogodkih, 

pa tudi gostiti zanimive dogodke v Glazerjevi dvorani in drugih knjižničnih prostorih. 

 

Študentski oktober kot izvirni knjižnični projekt bi lahko bil bolj medijsko izpostavljen, za kar bi bilo 

treba najti učinkovite prijeme. 

 

Z očitno naraščajočo številčnostjo spletnih medijev bo kanale obveščanja treba tudi aktivno razširiti na 

le-te, čeprav je spričo njihove številčnosti in dinamike to bistveno težje kot pri klasičnih medijih. 

 

Najvišja zastopanost objav v časniku Večer je stalnica, ki se zdi smiselna, zato jo je dobro gojiti še naprej, 

okrepiti pa bi bilo treba pojavljanje v Delu in nekaterih drugih »nemariborskih« tiskanih medijih. 

Prenizka se zdi tudi pojavnost v TV medijih. Tu bo treba poiskati poti, ki prinesejo večjo odzivnost.   

 

Vsa navedena izhodišča temeljijo na premisi, da je visoko število medijskih odzivi tisto, kar inštitucija 

želi. A po drugi strani je tudi ta premisa vredna razmisleka, saj je v konkretnih situacijah medijska 

odzivnost pogojena tudi s povsem banalnimi okoliščinami kot je velika množina hkratnih dogodkov, 

manjšaje kulturnih redakcij v medijih in druge okoliščine, na katere UKM nima neposrednega vpliva. 

Dejansko se zdi bistveno, da se skozi medije še naprej gradi pozitivna in uravnotežena javna podoba 

inštitucije in da so poglobljeni odzivi korektni in pozitivni. Ti pa so lahko taki s kakovostno, relevantno 

in tudi aktualno ponudbo institucije na vseh področjih njenega delovanja. 
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Dodati je treba, da pričujoča interpretacija izhaja iz medijskih objav, ki jih beleži storitev Press Cliping, 

kar pa ne obsega vseh medijskih objav o Univerzitetni knjižnici Maribor.  

 

 

1.7      Usmerjevalni sistem UKM 

 

Zaradi neaktualnosti večine elementov prvotnega usmerjevalnega sistema - v skoraj treh desetletjih se 

je veliko prostorov v knjižnici spremenilo – se je knjižnica odločila za pripravo novega. V ta namen je 

bil najprej pripravljen elaborat, nato pa izveden natečaj za idejne osnutke med študenti arhitekture 

UM. Izvedli smo dve delavnici, v katerih smo študente seznanili s kontekstom in pričakovanji. 

 

Leta 2015 je bila izvedena prva faza implementacije elementov usmerjevalnega sistema, leta 2016 pa 

njena druga faza. V tej fazi je bila glavnina pozornosti usmerjena na elemente označevanja vsebin na 

policah ter na obvestila v prostoru. Ti elementi so bili v letu 2016/2017 domišljeni, oblikovani, izdelani 

in nameščeni. V fazi idejne rešitve pa je bila še zadnja faza – označevanje oz. poimenovanje študijskih 

sob in sistem priprave citatov izbranega nabora Mariborčanov, ki naj bi popestrili interier knjižnice. Ta 

faza naj bi bila oblikovana in nameščena leta 2018. 

 

 

1.8       Racionalna raba javnih virov  

 

V Univerzitetni knjižnici Maribor se dnevno poleg zaposlenih krajši ali daljši čas zadržuje v povprečju 

1.000 uporabnikov, kar vpliva na porabo energije, vode in drugih materialov. Z regulacijo okoljskega 

upravljanja in vodenja (EMAS) Univerzitetna knjižnica sledi načelom TDOU in v koncept vključuje vse 

štiri osnove dimenzije trajnostnega razvoja: okoljsko (racionalna raba virov, zmanjševanje odpadkov), 

gospodarsko (zmanjšanje stroškov, nabava proizvodov z manjšimi vplivi na okolje), socialno in etično 

(spodbujanje zaposlenih in uporabnikov za racionalno rabo materialov in ločevanje odpadkov). 

 

V UKM se je poraba energije v obravnavanem obdobju nekoliko povečala, in sicer za 3 % (priloga 3). 

Na nihanje porabe energije najbolj vplivajo zunanji dejavniki, torej vremenske razmere (manjša ali 

večja potreba po ogrevanju v kurilni sezoni, manjša ali večja potreba po hlajenju v poletnem času).  

 

Poraba vode se je povečala za 13 %, a je še zmeraj precej nižja kot v letu 2014, ko je zaradi 

prenovitvenih del in čiščenja znašala 2.365 m3. Na večjo porabo vode vpliva število uporabnikov v 

knjižnici (uporaba sanitarij) in tudi v lokalu Sova, ki nemoteno obratuje od poletja 2016. Poraba vode 

je odvisna tudi od pogostosti strojnega mokrega čiščenja, na kar neposredno vplivajo vremenski pogoji. 

Posebej v zimskem obdobju, ko se v knjižnične prostore na podplatih čevljev prinese sneg pomešan s 

soljo in peskom, se tla pogosteje mokro čistijo, saj sicer sol agresivno uničuje talne obloge (naravni 

kavčuk). 

 

Količina odpadkov ostaja na enaki ravni, kot prejšnja leta, kar je posledica načrtnega upravljanja z 

odpadki s ciljem, da jih znižamo na najnižjo možno raven. Leta 2012 je bila količina odpadkov 10,88 t, 

kar smo znižali na 7,8 t v letu 2013, 7,35 t v letu 2014 in 6,04 t v letu 2015. Glavni pozitivni učinek pri 

zmanjševanju količine odpadkov je potrebno pripisati tudi racionalnejši uporabi embalaže pri izdelkih, 

ki jih knjižnica kupuje. Z namestitvijo sušilnikov za roke na najbolj obremenjenih sanitarijah pa smo 
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zmanjšali porabo papirnate galanterije (papirnatih brisač). Prav tako ima pozitiven učinek ločevanje 

odpadkov, na katerega so se navadili tako zaposleni kot uporabniki knjižnice.  

 

 

 

Slika 2: Energetska izkaznica Univerzitetne knjižnice Maribor 
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1.9       Prednosti, slabosti in priložnosti za izboljšanje  

 

Prednosti 

 Zgodovinski razvoj UKM od društvene knjižnice, mestne in regionalne ustanove, arhivske 

knjižnice nastajajočih visokošolskih zavodov do osrednje univerzitetne knjižnice s sodobnim 

knjižničnim sistemom za učinkovito podporo vsem dejavnostim univerze. 

 Poslanstvo UKM, javno objavljeno in usklajeno s poslanstvom UM, jasno definira tri okolja, v 

katerih deluje: univerzitetno okolje, nacionalno okolje (druga depozitarna knjižnica) in 

regionalno okolje (domoznanska knjižnica). 

 Vedno večja vpetost v globalno okolje visokošolskega knjižničarstva v mednarodnem in 

državnem okolju in dobra povezanost  s številnimi institucijami in zavodi. 

 Ustrezna prostorska umeščenost UKM ob stavbo rektorata UM. 

 Uveljavljen in utečeno delujoč knjižnični informacijski sistem UM, ki ga koordinira UKM. 

 Oblikovana strategija razvoja UKM, usklajena s strategijo razvoja UM, s svojimi strateškimi cilji 

sledi strateškim ciljem UM. 

 Raznolika promocijska aktivnost UKM, predvsem na področju obveščanja prireditvene 

dejavnosti. 

 

 

Slabosti 

 Neurejena razmerja do in med pristojnimi deležniki glede opravljanja dejavnosti UKM na 

univerzitetnem, regionalnem in nacionalnem nivoju. 

 Pravno formalni položaj UKM kot druge članice UM onemogoča enakovredno participiranje pri 

odločitvah UM. 

 Neintegriran knjižnični sistem UM otežuje koordiniranje knjižnične dejavnosti UM na 

posameznih področjih.  

 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 Spremljanje zahtev okolja, tako primarnega univerzitetnega, lokalnega oz. regionalnega, 

nacionalnega in globalnega ter oblikovanje predlogov izboljšav. 

 Krepitev sodelovanja in skupnih dejavnosti s partnerskimi ustanovami (NUK, CTK, IZUM, 

Mariborska knjižnica ipd.). 

 Nadaljnje sodelovanje UKM v nacionalnih in mednarodnih stanovskih združenjih z namenom 

sledenja sodobnim trendom visokošolskega knjižničarstva. 

 Povečanje medijske promocije za knjižnične storitve UKM, od klasičnih do sodobnih, 

elektronskih in digitalnih. 
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2 UPRAVLJANJE, VODENJE  IN DELOVANJE UKM 

 

2.1     Strokovni cilji UKM 

 

Knjižnična dejavnost Univerzitetne knjižnične Maribor se  financira iz javnih sredstev in se izvaja kot 

knjižnična javna služba . V okviru javne službe knjižnica sledi naslednjim ciljem: 

 

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 

znanstvenoraziskovalnega procesa na mariborski univerzi; 

 zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; 

 izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov; 

 sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

 koordiniranje delovanja knjižničnega sistema mariborske univerze; 

 koordiniranje nabave in ponudbe knjižničnega gradiva v okviru univerz; 

 pridobivanje in obdelava obveznih izvodov gradiv, ki nastajajo in se objavljajo v okviru univerze, 

vključno z diplomskimi, magistrskimi in doktorskimi nalogami; 

 koordiniranje izdelave bibliografije visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev mariborske univerze; 

  informacijsko opismenjevanje študentov in zaposlenih na mariborski univerzi; 

 prirejanje razstav, prireditev in posvetovanj. 

 

2) kot druga depozitarna organizacija: 

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

slovenike; 

 varovanje in zaščita slovenske pisne  kulturne dediščine. 

 

3) 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 območju Maribora in severovzhodne Slovenije; 

 posredovanje domoznanskih informacij. 

 

Poleg javne službe opravlja še naslednje dejavnosti: 

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

 priložnostno založništvo; 

 tiskarstvo; 

 knjigoveštvo in dodelava; 

 razmnoževanje zvočnih zapisov, video zapisov in računalniških zapisov; 

 fotokopiranje in razmnoževanje; 

 svetovanje. 
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Splošni podatki 

 

Univerza v Mariboru 

Univerzitetna knjižnica Maribor 

 

Matična številka: 5052114 

Gospejna 10, Maribor Davčna številka: 11537213 

 

 

Telefon: Fax: 

02 25 07 400 (centrala) 

02 25 07 485 (ravnateljstvo) 

02 25 07 431 (informacije) 

02 25 07 430 (izposoja) 

02 25 07 420 (medknjižnična izposoja) 

02 25 26 087 (tajništvo) 

02 25 27 558 (medknjižnična izposoja) 

02 25 13 875 (akcesija) 

 

  

E-pošta: E-naslov: 

ukm@um.si http://www.ukm.um.si 

  

Odpiralni čas  

pon ‒ pet (1. 1.‒10. 7.; 15. 8.‒31. 12.)                           8.00  ̶19.00  

pon, tor, čet, pet (11. 7.‒3. 8.) 8.00  ̶14.00 

sre (11. 7.‒3. 8.) 8.00  ̶17.00 

sob (1. 1.‒31. 12) 9.00  ̶13.00 

  

Čitalnica ČUK  

pon – pet (do 30. 9.)  12.00  ̶24.00 

sob (do 30. 9.) 12.00–18.00 

pon – sob (od 1. 10.) 12.00–24.00 

ned (od 1.10.) 18.00–24.00 

   
 

Število enot knjižnične zbirke UKM: 1.099.718 

Število enot knjižnega gradiva: 1.018.365 

Število naročenih periodičnih publikacij (naslovi): 21.996 

Število enot neknjižnega gradiva: 81.353 

Letni prirast knjižničnega gradiva: 29.177 

Število zapisov v lokalni bazi COBIB.SI (na dan 31. 12. 2016): 547.539 

Število elektronskih virov, dostopnih na daljavo 181.404 

Število aktivnih članov: 11.940 

Število izposojenih enot knjižničnega gradiva: 377.493 

Medknjižnična izposoja (enote): 2.004 

Izobraževanje uporabnikov (število uporabnikov): 6.194 

Število ur izobraževanj: 351 

Število prireditev: 89 

Tedenska odprtost (ure): 102 

Število delavcev:  75 

Število strokovnih delavcev: 47 
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2.2     Notranja organiziranost Univerzitetne knjižnice Maribor 

 

Notranja organiziranost knjižnice sledi določilom zakonodaje Republike Slovenije, predvsem Zakona o 

visokem šolstvu (UL RS 32/12 s sprem. in dopol. 75/16), odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru 

(UL RS 28/00 s sprem. in dopol. 26/17) in Statuta Univerze v Mariboru (UL RS 44/15). Zaradi sprememb 

in dopolnitev Zakona o visokem šolstvu (ZViS-K, UL RS 75/16) je bil maja 2017 sprejet nov Statut 

Univerze v Mariboru (UL RS 29/2017), ki je določil novo sestavo strokovnega sveta druge članice.  

 

 

2.2.1 Ravnatelj in strokovni svet  

 

V Statutu Univerze v Mariboru (2017) sta kot organa Univerzitetne knjižnice Maribor navedena 

strokovni svet in ravnatelj. 

 

Odgovorna oseba UKM je ravnatelj, ki zastopa in predstavlja knjižnico, 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.  

 

Strokovni svet je strokovni organ druge članice univerze, ki so ga na podlagi določil Statuta UM iz leta 

2015 sestavljali direktor oziroma ravnatelj, vodje organizacijskih enot, dva strokovna delavca, ki ju 

izvolijo vsi strokovni delavci druge članice ter en študent, ki ga imenuje v strokovni svet članice 

študentski svet druge članice za mandatno dobo dveh let oziroma za Univerzitetno knjižnico Maribor 

Študentski svet Univerze v Mariboru za mandatno dobo dveh let. Ravnatelj oziroma direktor in njegov 

namestnik oziroma pomočnik so člani Strokovnega sveta po svoji funkciji (Statut, 2015). 

 

Spremenjen Statut Univerze v Mariboru, sprejet junija 2017, določa drugačno sestavo strokovnega 

sveta: direktor oz. ravnatelj, štirje zaposleni iz druge članice, ki jih izvolijo vsi delavci druge članice, trije 

predstavniki univerze, ki jih na predlog rektorja imenuje Upravni odbor univerze ter en študent, ki ga 

imenuje v strokovni svet članice študentski svet druge članice oz. za UKM Študentski svet Univerze v 

Mariboru.  Mandatna doba članov strokovnega sveta traja štiri leta, predstavnika študentov pa dve leti 

(sprememba se v UKM uveljavi z novim mandatom strokovnega sveta 3. 12. 2017). 

 

Po Statutu UM in Poslovniku Strokovnega sveta UKM ima strokovni svet druge članice univerze 

naslednje pristojnosti:  

 

1. obravnava in sklepa o strokovnih vprašanjih raziskovalnega programa in drugih programskih 

zadevah;  

2. določa strokovne podlage za programe dela in razvoja;  

3. obravnava in sprejema poslanstvo, vizijo, strateški načrt in cilje razvoja druge članice univerze;  

4. spremlja izvajanje programov dela in razvoja;  

5. daje ravnatelju oziroma direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za 

razvoj dejavnosti;  

6. daje rektorju univerze mnenje o kandidatu za ravnatelja oziroma direktorja;  

7. opravlja druge strokovne naloge, ki jih določa zakon ali ta Statut,  

8. pri odločanju o zadevah, ki so neposredno v povezavi s študenti mora strokovni svet 

Študentskih domov pridobiti mnenje Študentskega sveta stanovalcev študentskih domov, 
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strokovni svet Univerzitetne knjižnice Univerze v Mariboru pa mnenje Študentskega sveta 

Univerze v Mariboru.  

 

Strokovni svet druge članice opravlja tudi funkcijo poslovodnega odbora članice na način, da se 

smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za poslovodni odbor članice, s tem da se upoštevajo določbe 

Statuta, ki razmejujejo pristojnosti ravnatelja oz. direktorja. 

 

Člani Strokovnega sveta UKM v študijskem letu 2016/2017 so bili: 

 

1. dr. Zdenka Petermanec (ravnateljica UKM) 

2. mag. Dunja Legat (pomočnica ravnateljice) 

3. Borut Gaber (vodja Tajništva) 

4. mag. Aljoša Nikl (vodja Enote za informatiko in digitalno knjižnico) 

5. Sandra Kurnik Zupanič (vodja Enote za izposojo in posredovanje dokumentov) 

6. Mirjana Gazvoda (vodja Enote za podporo študiju in raziskovanju) 

7. mag. Branka Kerec (vodja Enote za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva) 

8. dr. Vlasta Stavbar (vodja Enote za domoznanstvo in posebne zbirke) 

9. dr. Jerneja Ferlež (predstavnica delavcev) 

10. Kornelija Sorger (predstavnica delavcev) 

11. Ina Ülen (predstavnica ŠS UM do 15. 10. 2016), Nina Bezjak (predstavnica ŠS UM od 16. 10. 

2016 do 15. 10. 2017). 

 

Komisije in delovne skupine Strokovnega sveta UKM (za mandatno obdobje 15. 1. 2016 – 14. 1. 2018) 

 

Komisija za izločanje in odpis knjižničnega gradiva  

Vesna Lorenc, Irena Žižek, Karmen Žolger, Irena Rozman, Suzana Kikl  

  

Komisija za kakovost UKM 

Sandra Kurnik Zupanič, dr. Jerneja Ferlež, Sandra Grajfoner, Brigita Ačko in Jerneja Grašič 

 

Komisija za nabavo knjižničnega gradiva 

Dunja Legat, Rosvita Kocbek Pavalec, Bojan Oštir, Mirjana Gazvoda, Vlasta Stavbar, mag. Branka 

Kerec, Majda Belec 

   

Komisijo za prošnje in pritožbe uporabnikov  

Sandra Kurnik Zupanič, Doris Serčič, Mojca Žuželj Ogrizek 

  

Komisijo za promocijo UKM  

Jerneja Ferlež, Borut Gaber, Vlasta Stavbar, Gabrijela Kolbič in  Miloš Petrovič 

 

Uredniški odbor spletnih komunikacij  

Nina Lončar, Patricija Remšak, Rosvita Kocbek Pavalec, Matjaž Hiter, Jerneja Ferlež 

  

Komisijo za IKT    

Aljoša Nikl, Jan Bezget, Bojan Oštir, Milan Ojsteršek (FERI) in Izidor Golob (RCUM)  
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Komisija za odprti dostop  

Dunja Legat, Bernarda Korez, Boža Janžekovič, Ines Gusel (EPF), Mojca Markovič (Knjižnice tehničnih 

fakultet) 

  

Delovna skupina za označevalni sistem  

Jerneja Ferlež, Valerija Pukšič, Boža Janžekovič in Vesna Lorenc 

 

Delovna skupina za digitalizacijo  

Vlasta Stavbar, Vito Vodnik, Sandra Grajfoner, Jerneja Grašič, Mojca Žuželj Ogrizek 

 

Delovna skupina za osrednji arhiv  

Borut Gaber, Matjaž Hrovatin, Sandra Kurnik Zupanič, Branka Kerec, Mojca Markovič (Knjižnica 

tehničnih fakultet) 

 

 

2.2.2     Reorganizacija delovanja Univerzitetne knjižnice Maribor   

 

Po večletnem procesu prenove delovnih procesov je UKM leta 2015 izvedla reorganizacijo in 

spremenila  organizacijsko strukturo. Namen reorganizacije je bil: 

 prilagoditi se sodobnim okoliščinam, v katerih knjižničarstvo deluje,  

 prilagoditi se spremembam v visokem šolstvu 

 izpolniti pričakovanja UM na področju knjižnične podpore, 

 v središče strokovnega razmišljanja in delovanja postaviti uporabnika: kot študenta, 

visokošolskega učitelja, raziskovalca in občana. 

 

STROKOVNI SVET 
UKM

RAVNATELJSTVO
KOMISIJA ZA 
KNJIŽNIČNI 

SISTEM

ENOTA ZA DOMOZNANSTVO 
IN POSEBNE ZBIRKE

(Vlasta Stavbar)

ENOTA ZA IZPOSOJO IN 
POSREDOVANJE 
DOKUMENTOV

(Sandra Kurnik Zupanič)

ENOTA ZA PODPORO 
ŠTUDIJU IN RAZISKOVANJU

(Mirjana Gazvoda)

TAJNIŠTV0
(Borut Gaber)

FINANČNO 
RAČUNOVODSKA 

SLUŽBA

TEHNIČNA SLUŽBA

ENOTA ZA INFORMATIKO IN 
DIGITALNO KNJIŽNICO

(Aljoša Nikl)

Komisija za kakovost 
UKM

Nabavna komisija 
UKM

Komisija za 
promocijo UKM

Uredniški odbor 
spletnih 

komunikacij

Komisija za odprti 
dostop do 

znanstvenih 
informacij

ENOTA ZA PRIDOBIVANJE IN 
OBDELAVO KNJIŽNIČNEGA 

GRADIVA
(Branka Kerec)

Komisija za 
izločanje in odpis 

knjižničnega 
gradiva

Komisija za IKT

Komisija za 
prošnje in 
pritožbe 

uporabnikov

 
 

Slika 3: Organizacijska struktura Univerzitetne knjižnice Maribor po izvedeni reorganizaciji 1. 2. 2015 
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Vzpostavljena je bila nova organizacijska struktura UKM, ki podpira dejavnost knjižnice v sodobnih 

okoliščinah z implementacijo nove organizacijske sheme in delovnih procesov. S tem je UKM sledila 

cilju 2 (Posodobljena organizacijska struktura UKM) iz Strategije UKM 2015 – 2020, ki je bila potrjena 

25. 11. 2015. 

 

V študijskem letu 2016/2017 je bila opravljena analiza reorganizacije s SWOT analizami posameznih 

enot UKM, v katerih so bile izpostavljene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Na podlagi 

analize so bile podane usmeritve za prihodnje obdobje: pomlajevanje kadra, definiranje sodobnih 

strokovnih kompetenc po delovnih procesih, upoštevanje veljavne sistemizacije z definiranimi 

kompetencami posameznikov za razvojna področja, ciljno strokovno izpopolnjevanje in manjše 

kopičenje nalog.  

 

 

2.3     Komisija za knjižnični sistem  

 

Za obravnavanje in proučevanje vprašanj ter za dajanje mnenj ima ravnateljica UKM stalno Komisijo 

za knjižnični sistem. Komisijo za knjižnični sistem sestavljajo ravnateljica UKM, ki ji predseduje, 

predstavniki članic, ki jih imenujejo senati članic, in ena petina študentov, ki jih imenuje študentski svet 

univerze. Komisija obravnava in sklepa o vprašanjih s svojega področja na sejah (Statut, 2017).  

 

Člani Komisije za knjižnični sistem so v študijskem letu 2016/2017 so bili: 

Dr. Zdenka Petermanec (ravnateljica UKM)  

Nevenka Balun (Fakulteta za zdravstvene vede)  

Prof. dr. Irena Ban (namestnica predsednice Komisije; Fakulteta za kemijo in kem. tehnologijo)  

Doc. dr. Janja Batič (Pedagoška fakulteta) 

David Borlinič Gačnik (Študentski svet univerze) 

Dr. Lea Marija Colarič Jakše (do 28. 5. 2017), Nina Malovrh (od 29. 5. 2017) (Fakulteta za turizem) 

Mojca Garantini (Filozofska fakulteta)  

Ines Gusel (Ekonomsko-poslovna fakulteta)  

Dr. Vesna Mia Ipavec (Fakulteta za logistiko)  

Pred. dr. Blaž Markelj (Fakulteta za varnostne vede Ljubljana)  

Mojca Markovič (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)  

Zorica Milinović (Medicinska fakulteta)  

Prof. dr. Uroš Milutinovič (Fakulteta za naravoslovje in matematiko) 

Peter Papež (Študentski svet univerze, do 23. 5. 2017) 

Aljaž Sekolovnik (Študentski svet univerze, od 24. 5. 2017) 

Jure Pirc (Študentski svet univerze)  

Doc. dr. Zdravko Praunseis (Fakulteta za energetiko) 

Mag. Jerneja Prostor (Pravna fakulteta)  

Prof. dr. Marjan Senegačnik (Fakulteta za organizacijske vede)  

Doc. dr. Peter Šenk (Fakulteta za gradbeništvo)  

Mag. Ksenija Škorjanc (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede)  

Doc. dr. Simon Špacapan (Fakulteta za strojništvo)  

 

Komisija za knjižnični sistem se je v študijskem letu 2016/2017 sestala na štirih rednih sejah, enkrat je 

odločala korespondenčno, sprejetih je bilo 35 sklepov. Na sejah so bile obravnavane naslednje teme: 

 realizacija načrta dela komisije v letu 2016,  

mailto:nevenka.balun@uni-mb.si
mailto:franc.janzekovic@uni-mb.si
mailto:dragica.haramija@uni-mb.si
mailto:mojca.garantini@uni-mb.si
mailto:miroslav.rebernik@uni-mb.si
mailto:iztok.potrc@uni-mb.si
mailto:mojca.markovic@uni-mb.si
mailto:marjan.rupnik@uni-mb.si
mailto:andrej.tibaut@uni-mb.si
mailto:ales.kobal@uni-mb.si
mailto:marjan.senegacnik@uni-mb.si
mailto:miroslav.rebernik@uni-mb.si
mailto:ksenija.skorjanc@uni-mb.si
mailto:simona.strnad@uni-mb.si
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 načrt dela komisije za 2017,  

 samoevalvacija dejavnosti UKM in knjižničnega sistema UM v študijskem letu 2015/2016, 

 delovanje Kluba prijateljev UKM, 

 ponudba izobraževanj o odprtem dostopu, 

 nakup informacijskih virov za UM za 2017 (pogajanja, rezultati razpisa ARRS, izbira dobavitelja), 

 predstavitev rezultatov ankete o zadovoljstvu s kakovostjo knjižničnih storitev LibQUAL+, 

 ažuriranje baze članov knjižnic UM za študijsko leto 2016/2017, 

 akademska izkaznica, 

 standardi za visokošolske knjižnice, 

 aktivnosti na področju univerzitetne založbe, 

 predstavitev Repozitorija UKM, 

 evidentiranje pedagoškega dela v sistemu COBISS, 

 kazalniki knjižnične dejavnosti na Univerzi v Mariboru, 

 predstavitev Raziskovalnih vodičev. 
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2.4      Ocena uspeha knjižnične dejavnosti UKM v letu 2016 

 

Preglednica 2: Ocena uspeha knjižnične dejavnosti v letu 2016 (Poročilo, 2017) 

 

1.     Dolgoročni cilj: Večja stopnja povezanosti knjižnično informacijskega sistema UM 

Kratkoročni cilj za leto 2016 Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost Realizacija 

Strateški razvojni program UKM  Izdelan pregled dobrih praks 

reorganizacije poslovnih procesov v svetu 

(2011). 

 Izdelan katalog delovnih procesov in 

postopkov UKM. 

 Optimizacija delovnih procesov 

UKM. 

 DELNO REALIZIRANO 

Katalog delovnih procesov in postopkov je 

izdelan do faze osnutka. Dokončanje 

zastavljenega cilja je preneseno v 

naslednje leto. 

  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. 

 DELNO REALIZIRANO 

Strateška razvojna področja, pomembna 

za razvoj knjižničnega sistema na UM, smo 

predstavili odločevalcem na univerzi in 

predstavnikom članic Komisije za knjižnični 

sistem dne 28. 10. 2016 

K pripravi osnutka nismo pristopili, ker 

člani KISUM-a ne podpirajo knjižničnega 

sistema na UM kot enotnega poslovnega 

sistema. Aktivnost je prestavljena v leto 

2017. 

Razvoj dejavnosti knjižnic UM na 

osnovi sodobnih standardov 

knjižnične dejavnosti 

 Pogodba o izvajanju knjižnične 

dejavnosti na Fakulteti za turizem (FT), 

2015. 

 Pogodba o izvajanju knjižnične 

dejavnosti na Fakulteti za energetiko (FE), 

2015. 

 Sklenitev pogodbe o izvajanju 

knjižnične dejavnosti na FT za leto 

2016. 

 Nadaljevanje izvajanja knjižnične 

dejavnosti na FE. 

 REALIZIRANO 

Za leto 2016 smo sklenili pogodbo o 

izvajanju knjižnične dejavnosti na FT in FE. 

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, 

 REALIZIRANO 

Pridobili smo načrtovano finančno 

participacijo članic in realizirali nakup vseh 

načrtovanih elektronskih virov in 
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- nakup programske opreme 

(napredni iskalnik, etc.). 

programske opreme za učinkovito 

uporabo znanstvenih informacij. 

Funkcionalno povezovanje, 

strokovna pomoč in svetovanje 

knjižnicam članic UM pri izvajanju 

knjižnične dejavnosti na osnovi 

sodobnih standardov 

 Nova platforma COBISS3/Izposoja 

(2015), pripravljena za testiranje strani 

IZUM-a. 

 Koordinacija testiranja za prehod 

na novo platformo COBISS3/Izposoja. 

 REALIZIRANO 

Koordinacija z Izumom pri pripravi 

testnega okolja za C3/izposojo za skupno 

bazo članov, izvedba izobraževanj za člane 

delovne skupine in testatorje, izvedba 

internih usposabljanj za zaposlene v 

fakultetnih knjižnicah, izvedba brisanja 

neaktivnih članov v skupni bazi članov 

knjižnic UM. Udeležba na tečaju za 

uporabo programske opreme C3/izposoja 

na Izumu za člane delovne skupine, 

izvedba internih usposabljanj za zaposlene 

v fakultetnih knjižnicah, koordinacija in 

izvedba 1. iteracije testiranja. Prehod na 

C3/izposojo predviden v februarju 2017. 

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. 

 REALIZIRANO  

Januarja 2016 je bila implementirana 

testna aplikacija v živem okolju in obvezna 

uporaba aplikacije pri oddaji habilitacijske 

prijave; testno obdobje: januar-april; 

uvedba storitve: svetovanje prosilcem za 

naziv in knjižničarjem pri uporabi 

aplikacije. 

Načrtovanje in koordinacija nabave 

knjižničnega gradiva na UM 

 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 

 REALIZIRANO  

Izdelali smo analizo konzorcijskega nakupa 

znanstvenih revij na UM z upoštevanjem 

sredstev ARRS ter jo predstavili kolegiju 

dekanov. 

 REALIZIRANO  

Predstavili smo prednosti skupnega 

nastopanja vseh članic UM na razpisu za 
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sofinanciranje znanstvene literature 

in baz podatkov pri ARRS. 

sofinanciranje mednarodne znanstvene 

literature. Dogovor: v imenu vseh članic 

UM: UKM kandidira za sredstva za 

sofinanciranje mednarodne znanstvene 

literature ter izvede javno naročilo. 

Načrtovanje in koordinacija 

izobraževalne dejavnosti 

uporabnikov 

 Program izobraževanja UKM. 

 Tutorski sistem na UM (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 

Tutorski sistem na Univerzi v 

Mariboru. 

 Nadgradnja ponudbe raziskovalnih 

vodičev. 

 Popularizacija knjižničnih storitev v 

okolju e-izobraževanja za visokošolske 

učitelje in študente. 

 REALIZIRANO 

V ponudbo izobraževanja permanentno 

uvajamo nove vsebine, izobraževalne 

seminarje pripravljamo v skladu s 

potrebami izobraževalnih programov 

univerze. 

• REALIZIRANO 

Izdelan je osnutek sistema knjižničarjev – 

tutorjev. 

• REALIZIRANO 

Izvedena je bila posodobitev programske 

opreme LibGuides, posledično je sledila 

vsebinska prenova z novimi 

funkcionalnostmi. 

• DELNO REALIZIRANO 

Knjižnične storitve v okolju e-

izobraževanja populariziramo v sklopu 

izvajanj informacijskega opismenjevanja 

ter z osebnimi stiki z visokošolskimi 

učitelji. Napredek v uporabi le-teh je 

majhen. 

Načrtovanje in koordinacija 

ponudbe/ 

dostopnosti knjižničnega gradiva na 

UM 

 Napredni iskalnik UM:NIK.  Implementacija lokalnih knjižničnih 

katalogov članic v UM:NIK. 

 REALIZIRANO 

Knjižnične kataloge vseh knjižnic UM smo 

implementirali v napredni iskalnik EBSCO 

EDS. Uporabnikom omogoča hkratno 

iskanje po tiskanih in elektronskih virih, ki 

so v lasti knjižnic UM. 
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2.      Dolgoročni cilj: Združitev knjižničarstva in založništva Univerze v Mariboru 

Kratkoročni cilj za leto 2016 Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost Realizacija 

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 UM 

(izdelava informativnega gradiva). 

 Oblikovan idejni osnutek 

vzpostavitve strokovne podpore pri 

dejavnosti univerzitetnega 

elektronskega založništva. 

 Organizacija izobraževanja za 

založnike na UM. 

 REALIZIRANO 

Pripravljen je osnutek Pravilnika o 

odprtem dostopu na Univerzi v Mariboru, 

ki vključuje tudi izdajanje učbenikov in 

drugega učnega gradiva v odprtem 

dostopu. 

 DELNO REALIZIRANO 

Pripravljen je osnutek informacijskega 

gradiva za izdajatelje in založnike 

publikacij na UM. V kontekstu ustanovitve 

Univerzitetne založbe, zloženke še nismo 

izdali.  

 REALIZIRANO 

Vzpostavili smo sodelovanje na področju 

založništva na UM z Univerzitetno založbo 

UM. 

 REALIZIRANO 

 Organizirali smo izobraževanje za 

založnike (izvajalec NUK); organizirali smo 

posvet z naslovom Elektronsko založništvo 

– pasti in priložnosti. 

3.       Dolgoročni cilj: Izboljšanje kakovosti knjižnične dejavnosti osrednje univerzitetne knjižnice UKM in fakultetnih knjižnic na UM 

Kratkoročni cilj za leto 2016 Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

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. 

 Izdelan idejni osnutek kazalnikov 

uspešnosti knjižnične dejavnosti glede 

na končne učinke univerze. 

 REALIZIRANO 

Oblikovan nabor kazalnikov uspešnosti 

knjižnične dejavnosti glede na končne 

učinke univerze na podlagi ISO 16439 

Informatika in dokumentacija - Metode in 

postopki za ocenjevanje vpliva knjižnic. 
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 SIST ISO 11620:2008 in 16439:2015: 

obstajajo. 

Evalvacija kakovosti UKM v 

evropskem prostoru (LibQUAL)) 

 Metodologija LibQUAL  Evalvacija knjižnične dejavnosti 

UKM na podlagi metodologije 

LibQUAL. 

 REALIZIRANO 

Izvedli smo spletno anketo po 

metodologiji LibQUAL ameriškega 

združenja raziskovalnih knjižnic. Rezultati 

omogočajo primerjavo s priznanimi 

evropskimi univerzitetnimi knjižnicami. 

4.      Dolgoročni cilj: UKM pozna potrebe svojih uporabnikov 

Kratkoročni cilj za leto 2016 Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Ocenjevanje kakovosti knjižnične 

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.) 

 REALIZIRANO 

Izvedena analiza rezultatov ankete o 

zadovoljstvu uporabnikov s pregledom 

realizacije predlogov na podlagi rezultatov 

iz preteklih anket. Predstavitev rezultatov 

ankete Komisiji za knjižnični sistem UM in 

ŠS UM. 

 REALIZIRANO 

Pripravljena izhodišča za študijo vedenja 

uporabnikov, ki jo bomo izpeljali v 2017. 

5.      Dolgoročni cilj: Oblikovanje virtualnega sveta znanja 

Kratkoročni cilj za leto 2016 Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

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. 

• DELNO REALIZIRANO 

Identifikacija problematike; podvajanje 

portalov za dostop do polnih besedil e-

publikacij in omejene možnosti 

ponudnikov e-virov.  

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. 

 Idejna zasnova trajnega hranjenja 

znanstvenoraziskovalnih, strokovnih 

in drugih del UM v elektronski obliki v 

DKUM. 

 Razvoj novih funkcionalnosti 

Repozitorija UKM in DKUM. 

 REALIZIRANO 

NUK je posredoval ponudbo za trajno 

ohranjanje DKUM in Repozitorija UKM. 

 REALIZIRANO 

Repozitorij UKM: promocija izvedena 

jeseni 2016, razvite so bile nove 
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 Institucionalni repozitorij kulturne 

dediščine Univerze v Mariboru Repozitorij 

UKM, 2015: obstaja. 

 Promocija institucionalnega 

repozitorija kulturne dediščine 

Univerze v Mariboru Repozitorij UKM. 

funkcionalnosti: izboljšanje iskalnika – po 

polnem besedilu; izboljšanje izkušnje 

vstavljanja gradiv; statistika; vizualizacija 

podatkov; URN; večjezičnost vmesnika; 

implementacija pregleda poročil dela za 

kuratorje in redaktorje; generiranje poročil 

v excelu; avtomatično pošiljanje 

mesečnega in letnega poročila; izpis 

povzetkov najdenih nizov pri iskanju, 

ločenih po poljih. 

DKUM: citiranje; masovni uvoz iz COBISS 

baze z lastnimi datotekami; možnost 

dodajanja več OpenAIRE projektov; skripta 

za generiranje URN naslovov; podpora za 

Google Scholar crawler, podpora za 

Zotero/Endnote; nov OAI-PMH set in 

podatkovni format "datacite". 

 REALIZIRANO 

Repozitorij UKM predstavljen javnosti na 

tiskovni konferenci novembra 2016. 

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. 

 REALIZIRANO 

625 enot (625 %) 

 

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. 

 REALIZIRANO 

 

 

 

 

 

 REALIZIRANO 

 

Vzpostavitev  selektivnih kriterijev 

za digitalizacijo knjižničnega gradiva 

 Smernice za zajem, dolgotrajno 

ohranjanje in dostop do kulturne 

 Izdelan strateški dokument 

digitalizacije UKM. 

 REALIZIRANO 
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dediščine v digitalni obliki V 1.0, 2013; 

2015: implementacija politike UKM na 

tem področju ne obstaja. 

 Določitev pogojev uporabe 

digitaliziranih objektov UKM. 

 Izdelan prioritetni seznam gradiv za 

digitalizacijo v 2016. 

 

 REALIZIRANO 

 

 

 REALIZIRANO 

 

6.       Dolgoročni cilj: Oblikovanje knjižnice kot učnega centra univerze 

Kratkoročni cilj za leto 2016 Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

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 za UM). 

 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). 

 REALIZIRANO 

Pripravljen je osnutek Pravilnika o 

odprtem dostopu na UM, ki vključuje tudi 

izdajanje učbenikov in drugega učnega 

gradiva v odprtem dostopu. 

 DELNO REALIZIRANO 

Izdelan pregled študijske literature na 

univerzi po članicah. Izdelan pregled e-

izdaj učnega gradiva na univerzi po 

članicah. 

 NEREALIZIRANO 

Cilj smo prestavili v 2017. 

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 predmetu MF: 

predstavitev na konferenci. 

 Večja stopnja implementacije 

knjižničnih storitev v e-učno okolje 

univerze. 

 DELNO REALIZIRANO 

Popularizacija uporabe knjižničnih storitev 

v e-učnem okolju poteka v okviru 

izobraževanj za študente in profesorje. 

Obsežnejše stopnje uporabe še ni zaznati. 

Večja stopnja informacijske 

pismenosti študentov UM 

 

• Informacijska pismenost: št. 

udeležencev izobraževanj v UKM, 2015: 

5.885. 

 Tutorski sistem na UM (izhodišča za 

uvedbo), 2011. 

• Informacijska pismenost: 

št. udeležencev izobraževanj v UKM: 

5.900. 

 Izdelava predloga permanentnega 

sistema knjižničarjev tutorjev v 

izobraževalnem procesu univerze; 

predlog dopolnitve dokumenta 

• REALIZIRANO 

a.  (105 %) 

 

 

 

 REALIZIRANO 
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Tutorski sistem na Univerzi v 

Mariboru. 

7.       Dolgoročni cilj: Spodbujanje odprtosti in prepoznavnosti Univerze v Mariboru v nacionalnem in mednarodnem raziskovalnem prostoru (podpora raziskovalni 

dejavnosti) 

Kratkoročni cilj za leto 2016  Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost Realizacija 

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 UM. 

 

 REALIZIRANO 

Izdelan osnutek Pravilnika o odprtem 

dostopu na UM. 

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. 

Soorganizacija posveta o odprtem dostopu 

na UM. 

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. 

 REALIZIRANO 

Aplikacija v živem okolju in obvezna 

uporaba pri oddaji habilitacijske prijave. 

8.       Dolgoročni cilj: Uvajanje inovativnih tehnologij, metod in storitev 

Kratkoročni cilj za leto 2016 Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Posodobitev procesa naročanja 

gradiva iz skladišča 

 Računalniška aplikacija za naročanje 

gradiva iz skladišča. 

 Nadgradnja računalniške aplikacije 

za naročanje gradiva iz skladišča 

(avtentikacija uporabnikov preko 

sistema identitete COBISS). 

 NEREALIZIRANO 

Po dogovoru nalogo prevzel IZUM, ki jo 

načrtuje za 2017. 

Uvajanje skeniranja domoznanskega 

raritetnega gradiva na zahtevo 

uporabnika 

 Gradivo iz zbirke starega in raritetnega 

gradiva. 

 Zagotovitev ustreznega skenerja.  

 Vzpostavitev kriterijev in protokola 

organizacije dela. 

 REALIZIRANO 

 

 REALIZIRANO 
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 Prirast e-zbirke digitaliziranega 

domoznanskega gradiva okviru 

Repozitorija UKM. 

 REALIZIRANO 

Ureditev usmerjevalnega sistema 

UKM 

 Celovita prenova usmerjevalnih napisov 

in označb za uporabnike. 

 Implementacija zasnove 

usmerjevalnih tabel in napisov za 

uporabnike. 

 REALIZIRANO 

Oblikovanje elementov usmerjevalnega 

sistema ter namestitev. Sodelovanje s 

študenti FGPA - smer arhitektura. 

Uvajanje RFID tehnologije za 

učinkovito upravljanje z gradivom 

 Vzpostavitev RFID tehnologije za 

upravljanje s knjižničnim gradivom v 

prostem pristopu. 

 Idejni načrt uvedbe RFID 

tehnologije. 

 REALIZIRANO 

Izdelan elaborat o smiselnosti in 

izvedljivosti uvedbe RFID tehnologije v 

poslovne procese knjižnice.  

9.       Dolgoročni cilj: Zagotavljanje varovanja in zaščite gradiva za trajno ohranjanje kulturne in znanstvene dediščine 

Kratkoročni cilj za leto 2016 Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Ustrezno arhiviranje obveznega 

izvoda publikacij RS in obveznega 

izvoda publikacij UM 

 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 

ministrstvi: MIZŠ in MK). 

 REALIZIRANO 

Izdelan elaborat s predstavitvijo 

problematike skladiščenja arhivskega 

izvoda RS. 

 DELNO REALIZIRANO 

Evidentirane možne lokacije - izpis iz 

GURS-a; predlog treh lokacij je bil priložen 

k vlogi za osrednji arhiv, kar smo poslali na 

MIZŠ, ki pripravlja srednjeročni načrt 

investicijskih vlaganj. V prihodnje 

načrtujemo izdelavo projektne 

dokumentacije, vsaj DIIP. 

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

Kratkoročni cilj za leto 2016 Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Razstavna in prireditvena dejavnost  Načrt razstavne in prireditvene 

dejavnosti UKM. 

 Št. razstav in drugih prireditev: 125  DELNO) REALIZIRANO 

89 (71 %) 

Večji delež prireditev in razstav na 

področju popularizacije znanosti 

 Delež dogodkov na področju 

popularizacije znanosti, 2014: 10 %. 

 Delež dogodkov na področju 

popularizacije znanosti: 15 %. 

 REALIZIRANO 

24 % 
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Digitalizacija domoznanskih vsebin, 

raritet, rokopisov in stare periodike 

Prioritetni seznam gradiv za digitalizacijo 

za leto 2016: načrt dela. 

 Digitalizacija redkih gradiv 

(samostojno ali po prioritetnem 

seznamu. 

 REALIZIRANO 

Promocija edinstvenih zbirk gradiva 

UKM 

Obseg in stopnja dostopnosti 

digitaliziranega gradiva, 2014: manjši 

obseg. 

 Organizacija dostopa do 

digitaliziranih vsebin preko portala 

Repozitorij UKM in drugih portalov 

digitalnih vsebin. 

 REALIZIRANO 

11.      Dolgoročni cilj: Rast strokovnega potenciala knjižnice 

Kratkoročni cilj za leto 2016 Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Razvoj strokovnih kompetenc 

zaposlenih v UKM 

 Načrt izobraževanja in strokovnega 

usposabljanja, 2014. 

 Izveden načrt izobraževanja in 

strokovnega usposabljanja. 

 REALIZIRANO  

12.      Dolgoročni cilj: Knjižnica – inkubator inovativnih idej 

Kratkoročni cilj za leto 2016 Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Knjižnica kot učeča se organizacija  Teoretična izhodišča koncepta učeče 

se organizacije. 

 Opredelitev organizacijske kulture 

UKM. 

 Izdelan idejni elaborat razvoja učeče 

se organizacije. 

 DELNO REALIZIRANO 

Pripravljena izhodišča knjižnice kot učeče 

se organizacije. 

 Vzpostavljen sistem ustvarjanja in 

spremljanja inovacij. 

 NEREALIZIRANO 

Oblikovali smo nabor motivacijskih 

dejavnikov, ki bodo vključeni v sistem 

nagrajevanja uresničenih inovacij. Ostale 

aktivnosti načrtovane v 2017. 

13.      Dolgoročni cilj: Ustrezna umestitev položaja knjižničarja in strokovnega delavca v knjižnici na univerzi v sistem javnih uslužbencev 

Kratkoročni cilj za leto 2016 Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost Realizacija 

Tipizacija delovnih mest v 

knjižničarstvu 

 Zakonodaja na področju knjižničarstva 

in delovnega prava. 

 Izdelana tipizacija delovnih mest v 

visokošolskih knjižnicah na UM. 

 REALIZIRANO 
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Zastavljene cilje na področju knjižnične dejavnosti v letu 2016 je UKM izpolnila po zastavljenih 

pričakovanjih. Nedoseženi ostajajo zlasti cilji, ki so povezani s pomanjkanjem finančnih virov, predvsem 

za opremo, ali so odvisni od sistemskih rešitev na univerzi. 

 

Preglednica 3: Zastavljeni in realizirani cilji UKM 

 

Število zastavljenih ciljev 55 100 % 

Število realiziranih ciljev 42 76,36 % 

Število delno realiziranih ciljev 10 18,18% 

Število nerealiziranih ciljev 3 5,46 % 

 

 

2.5  Uresničevanje dokumenta Načrt izboljšav delovanja Univerze v Mariboru do leta 2020 

 

NA osnovi priporočil strokovnjakov NAKVIS-a in EUA je UM leta 2014 potrdila nabor aktivnosti za 

izboljšanje delovanja univerze. Za vsako priporočilo je bilo oblikovanih več aktivnosti. UKM kot druga 

članica univerze z nalogami koordiniranja visokošolskega knjižničarstva kot temeljne podporne 

dejavnosti izobraževanju in raziskovanju na univerzi je neposredno ali posredno vpeta v večino 

aktivnosti,  še posebej pa v naslednje: 

 

Preglednica 4: Realizacija aktivnosti iz Načrta izboljšav delovanja UM 

 

Priporočilo Aktivnost Realizacija v 2016/2017 

Na področju VPETOSTI V OKOLJE: 

1.7 Vključevanje 

Univerzitetne 

knjižnice Maribor v 

sodelovanje univerze 

z okoljem. 

1.7.1. Z digitalizacijo 

dragocene pisne 

kulturne dediščine 

univerze in mesta 

zagotovitev širokega   

dostopa do kulturnih 

dobrin. 

 

UKM izvaja  digitalizacijo unikatnega 
knjižničnega gradiva, ki je dostopen preko 
portalov digitalnih vsebin (institucionalni 
repozitorij, Repozitorij UKM, DKUM, Dlib, 
Kamra, Europeana …). K posebnim zbirkam 
UKM sodijo Zbirka drobnih tiskov, 
Kartografska zbirka, Zbirka raritet in stare 
periodike, Rokopisna zbirka, Glasbena in 
filmska zbirka in Maistrova knjižnica. 
Opravljen je bil vnos gradiva in metapodatkov, 
izpopolnjevanje metapodatkovne sheme za 
»nove« tipe gradiv, preverjanje 
metapodatkov, raziskovanje bibliografskih 
podatkov o gradivu: 

 Zapuščine (dokončni vnos 
metapodatkov in gradiva za Slovansko 
čitalnico) 

 Katedra 

 Deutscher Bote 

 Kartografski načrti mesta Maribor 

 Razglednice Primož Trubar 

 Metapodatki in povezava na Kamro 

 Povezava bibliografskih zapisov iz 
COBIBA z zapisi v UKM Repozitoriju. 
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Izvedena je bila digiotalizacija po prioritetnem 
seznamu gradiv za digitalizacijo:  

 Mariborska periodika - 1. del : 
Mariborski klopotec, Mariborski 
koledar, Mariborski teden, Konjerejec, 
male novice , Izvestja; Metalna 
Maribor - gradivo iz Zbirke drobnih 
tiskov; Zapuščina E. Berana - 2. del: - 
GFZ ; Raritetno domoznansko 
monografsko gradivo - Otmar Reiser; 
Rokopisno gradivo (Trstenjak, 
Minarik) 

Priprava in objava prispevka na temo 
Repozitorij UKM v reviji Knjižnica. 

1.7.2. UKM bo v 

sodelovanju s 

posameznimi 

fakultetnimi knjižnicami 

skrbela za enotno 

(enakovredno) 

knjižnično informacijsko 

podporo 

izobraževalnemu, 

znanstveno-

raziskovalnemu in 

umetniškemu delu za 

vse študente, zaposlene 

in ostale uporabnike. 

- Pogodba o izvajanju knjižnične dejavnosti na 
Fakulteti za turizem podpisana 22. 1. 2015. V 
septembru 2016 pogodba s Fakulteto za 
turizem prekinjena, ker so zaposlili svoj 
strokovni kader. 
- UKM je koordinator knjižničnega sistema na 
UM in vodi Komisijo za knjižnični sistem 
univerze. UKM organizira in koordinira 
mesečne sestanke; izvaja strokovna 
usposabljanja za knjižnične delavce univerze, 
koordinira izdajanje akademske izkaznice za 
potrebe knjižnic in izvaja druge koordinacijske 
naloge po Statutu UM. 

Na področju DELOVANJA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA:  

2.1 Uskladitev 

poslanstva in 

strategije univerze s 

članicami in zaveza k 

istim ciljem 

2.1.2 Uskladitev 

strategij, poslanstev in 

vizij članic s strateškimi 

dokumenti UM 

 

- Spremljanje izvajanja akcijskega načrta 
izboljšav delovanja Univerze v Mariboru do 
leta 2020.  

2.2 Konkretizacija 

ukrepov za doseganje 

ciljev (predlogi za 

izboljšanje delovanja 

univerze). 

2.2.3. Prenos dobrih 
praks iz posamezne 
članice na vse članice 
UM. 

- Realiziran nakup naprednega iskalnika s 
centralnim indeksom vseh elektronskih virov, 
ki jih nabavlja UM – UM:NIK.  
- Realizacija prehoda na COBISS3/izposoja 

2.2.4. Optimizacija 
temeljnih procesov na 
način, da se bodo 
ustrezne aktivnosti 
izvajale skupno za vse 
članice. 

- Podpis pogodbe z NUK za trajno hranjenje 
digitalnih objektov DKUM in Repozitorij UKM.  
- Izvedba skupne prijave za vse članice na 
razpis ARRS za sofinanciranje znanstvene 
literature in baz podatkov  (april 2017).  

2.11 Poenotenje 

organizacijske 

strukture podpornih 

služb na vseh članicah 

2.11.1. Poenotenje 
organizacijske strukture 
in postopna združitev 
služb na nivoju UM, kjer 

- Nadaljevanje aktivnosti pri integraciji 
knjižnične dejavnosti na UM na osnovi 
projekta iz 2011  (Projekt reorganizacije 
knjižnične informacijske dejavnosti na Univerzi 
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UM in integracija 

skupnih storitev 

je to vsebinsko in 
organizacijsko 
primerno. 

v Mariboru; Strateški razvojni program UKM 
2011-2020) 
 

Na področju IZOBRAŽEVANJA:  

4.10 Razvoj e-učenja 

in učenja na daljavo. 

4.10.1. Omogočanje 

strokovne podpore 

zaposlenim za izvajanje 

e-učenja in učenja na 

daljavo  

- V e-učnem okolju Moodle UM je v 9 učnih 

enotah uporabljen vtičnik EDS 

 

4.10.3. Oblikovanje e-

učne zbirke v okviru e-

učnega okolja. 

- Pripravljena je idejna zasnova seznama 

obvezne in študijske literature, ki bo 

povezoval aplikacije COBISS-DKUM-Moodle.  

Na področju RAZISKOVANJA: 

5.7 Uveljavitev 
odprtega dostopa do 
znanstvenih 
dokumentov, 
podatkov in 
rezultatov raziskav. 

5.7.2. Oblikovanje 
politike odprtega 
dostopa na UM z 
opredelitvijo delovne 
skupine/komisije za 
odprti dostop, 
izobraževanjem 
uporabnikov o 
publiciranju v odprtem 
dostopu, podpori 
raziskovalcem pri 
izpolnjevanju zahtev 
financerjev glede 
odprtega dostopa do 
objav znanstvenih 
dosežkov, vzpostavitvijo 
pravnih podlag za 
podporo objavljanju in 
deponiranju 
znanstvenih dosežkov v 
odprtem dostopu v 
DKUM ter procesa 
oddaje. 

- UKM vzpostavila in izvedla izobraževanja 
visokošolskih učiteljev in raziskovalcev UM o 
publiciranju v odprtem dostopu (izvedba 
internih izobraževanja na članicah (FERI, 
Izpopolni UM) 
 - Na podlagi sprejete strategije RS UKM 
pripravlja osnutek politike odprtega dostopa 
na UM. UKM je posredovala osnutek 
pravilnika o odprtem dostopu Univerze v 
Mariboru ustreznim organom UM. 
- Upravljanje z kuponi (voucherji) za 
brezplačno odprtodostopno objavo v Royal 
Society of Chemistry (RSC) – Gold; 
Delavnica DKUM – repozitorij UM za 
knižničarje UM.  
- Elektronsko založništvo, odprti dostop –  
priložnosti in pasti – predavanje na SAZU; 
Open Access at University of Maribor for 
Erasmus+  - predavanje. 

Na področju ZAGOTOVLJANJA KAKOVOSTI: 

6.1 Oblikovanje 

celovitega sistema 

notranjega 

institucionalnega 

spremljanja in 

zagotavljanja 

kakovosti. 

6.1.1. Razvoj 

institucionalnih 

kazalnikov kakovosti in 

orodja za spremljanje in 

analizo teh procesov 

 - Kazalniki kakovosti potrjeni na SS UKM, 11. 

seji Komisije za knjižnični sistem UM 23. 2. 

2017, 9. seji KOKU 13. 4. 2017 in 23. seji 

Senata UM 20. 6. 2017. Končne učinke bomo 

spremljali v srednjeročnem obdobju 2018-

2021. 
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6.10 Krepiti komisije 

za ocenjevanje 

kakovosti na članicah 

in Komisijo za 

ocenjevanje kakovosti 

Senata Univerze v 

Mariboru (KOKU) v 

smeri večje 

prepoznavnosti, 

vključenosti in 

aktivnejše vloge. 

6.10.3. Dosledno 

spremljanje 

uresničevanja akcijskih 

načrtov in načrtov 

izboljšav na članicah  

- Akcijski načrt Samoevalvacijskega poročila je 

tudi podlaga za pripravo letnega plana dela 

UKM.  

6.10.4. Redno 

usposabljanje članov 

komisij za kakovost iz 

področja procesov 

kakovosti in delovanja 

univerze 

- Člani Komisije za kakovost se redno 

udeležujejo izobraževanj, ki jih organizira 

KOKU. 

Na področju MATERIALNIH POGOJEV: 

9.4 Uveljavitev novih 

meril za razporejanje 

sredstev za študijsko 

dejavnost, ki se bodo 

lahko prilagajala 

spremembam sistema 

financiranja VŠ in 

zagotavljala 

primerljive pogoje za 

delovanje in razvoj 

fakultet. 

9.4.2. Priprava predloga 

za razdelitev sredstev z 

upoštevanjem 

sprememb sistema 

financiranja VŠ, 

kadrovske strukture 

posamezne fakultete in 

dosedanjih ukrepov za 

racionalizacijo 

poslovanja posameznih 

članic.. 

- UKM izvaja vrsto razvojnih nalog za podporo 

študijski in raziskovalni dejavnosti na UM, ki 

so namenjene celotni akademski skupnosti na 

univerzi. Med te prioritetno prištevamo nakup 

mednarodne znanstvene literature, 

vzdrževanje in razvoj Digitalne knjižnice 

Maribor in delovanje čitalnice ČUK. Že vrsto 

let vodstvo UKM opozarja univerzo, da te 

naloge niso sistemsko finančno podprte in da 

bi se finančno lahko uvrstile v Merila za 

razporejanje sredstev za študijsko dejavnost. 

9.6 Inštitucije 

zagotavljajo, da so 

razmere za študij, ki 

podpirajo učenje 

študentov, ustrezne in 

primerne v vseh 

programih 

9.6.1. Analiza 

razpoložljivih virov, ki jih 

uporabljajo študenti pri 

učenju (knjižnice, 

računalniška oprema, 

pomoč v obliki lektorjev, 

konzultanti in drugi 

svetovalci, …) in drugih 

podpornih mehanizmov 

za njihovo delo in 

življenje na univerzi, ki 

morajo biti zlahka 

dostopni, zasnovani 

glede na njihove 

potrebe in odprti za 

povratne informacije od 

tistih, ki uporabljajo 

ponujene 

- Pregled seznamov obvezne in priporočljive 

študijske literature po članicah. 

- Pregled študijske literature v akreditacijskih 

obrazcih (letno). 

-Ustrezen dokup študijske literature v fizični in 

elektronski obliki. 

 

9.8 Na univerzitetni 

ravni zagotoviti boljše 

upravljanje z 

razpoložljivimi 

9.8.2. Priprava 

razpoložljivih 

prostorskih zmogljivosti 

na eni strani in potreb 

fakultet na drugi strani. 

- Opozarjanje predstavnikov pristojnih 

ministrstev  na problematiko skladiščnih 

prostorov v UKM. 

- Vzpostavitev centralnega skladišča knjiž. 

fonda Univerze v Mariboru: investicija 
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prostorskimi 

zmogljivostmi. 

 vključena v Načrt ravnanja s stvarnim 

premoženjem UM; prioriteta 3; UKM – 

centralni arhiv. 

9.9 Nakup dodatnih 

študijskih gradiv (več 

izvodov in 

aktualizacija gradiva), 

kjer je to potrebno. 

9.9.1. Vzpostavitev 

ažurnega interaktivnega 

centralnega seznama 

obvezne in priporočljive 

študijske literature 

urejenega po predmetih 

povezanega s 

knjižničnim sistemom in 

e-učno zbirko 

- Pregled seznamov obvezne in priporočljive 

študijske literature po članicah. 

- Pregled študijske literature v akreditacijskih 

obrazcih (letno).. 

 

 

9.9.2. Prenova nabavne 

politike znanstvenih 

časopisov – prehod na 

e-paradigmo. 

Zagotovitev dostopnosti 

celotni akademski 

skupnosti. 

- UKM je predstavnica UM v konzorcijih z 

drugimi slovenskimi knjižnicami in ustanovami 

za nakup mednarodne znanstvene literature v 

elektronski obliki. Prehod v digitalno 

paradigmo se je na področju znanstvenih 

časopisov že uveljavil. Trendu sledimo tudi na 

področju e-knjig, učbenikov in drugega učnega 

gradiva, ki podpirajo nove oblike učnih 

procesov. 

9.9.3. Vzpostavitev 

načela odprtega 

dostopa do e-učnih 

gradiv, ki jih izdaja UM. 

- Načelo je implementirano v osnutek 

pravilnika o odprtem dostopu UM. Osnutek 

posredovan v sprejem ustreznim organom 

univerze. 

9.9.4. Vzpostavitev 

strokovne podpore pri 

dejavnosti 

univerzitetnega 

elektronskega 

založništva. 

- Izvajanje svetovanja na področju 

bibliografske kontrole knjižne produkcije 

Univerze v Mariboru. 

- Oblikovana strokovna podpora pri dejavnosti 

univerzitetnega elektronskega založništva v 

kontekstu odprtega dostopa do znanstvenih 

informacij in poslovnih modelov odprtega 

dostopa v revijalnem založništvu. 
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2.6  Prednosti, slabosti in priložnosti za izboljšanje 

 

 

Prednosti 

 Prenovljena organizacijska struktura poslovnih procesov z namenom zagotovitve podpore 

procesom razvoja visokošolskega knjižničarstva 

 Vzpostavljen digitalni repozitorij DKUM. 

 UKM je aktivna zagovornica odprtega dostopa. 

 

 

Slabosti 

 Osrednja komisija za knjižnični sistem, ki obravnava in proučuje vprašanja iz področja 

knjižničarstva na univerzi, je komisija ravnatelja UKM in ne stalna komisija senata, kar otežuje 

učinkovito komunikacijo med UKM in vodstvom univerze. 

 Strokovni svet UKM kot knjižnični odbor (visokošolskega zavoda) ne vključuje zaposlenih iz 

visokošolskega zavoda, zato v celoti ne opravlja vloge orodja za učinkovitejšo komunikacijo 

med vodstvom knjižnice in univerze. 

 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 Analiza izvedene reorganizacije delovnih procesov ter predlaganje ukrepov za še učinkovitejše 

izvajanje storitev sodobne visokošolske knjižnice. 

 Izdelava kataloga delovnih mest in procesov ter projekcije novih delovnih mest z namenom 

razvoja storitev sodobne visokošolske knjižnice. 

 Odzivanje na osnutke sprememb zakonskih in podzakonskih aktov glede visokošolske 

zakonodaje in zakonodaje iz področja kulture ter oblikovanje predlogov sprememb. 
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3 KADRI – RAZVOJ STROKOVNIH POTENCIALOV 

 

3.1 Knjižnični delavci 

 

Knjižnice zaposlujejo za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe strokovne knjižničarske delavce 

in druge strokovne delavce ter administrativno-tehnične delavce. Konec leta 2015 je pričel veljati 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A), ki je v 39. in 39.a členu 

spremenil zakonska določila glede strokovnih knjižničarskih delavcev in njihove izobrazbe (priloga 4). 

 

Strokovni knjižničarski delavci so: knjižničar, višji knjižničar, bibliotekar pomočnik in bibliotekar. 

Opravljajo strokovna dela, ki so temeljna za izvajanje knjižnične javne službe, imeti pa morajo raven 

izobrazbe, predpisano  v ZKnj-1A ter opravljen bibliotekarski izpit.  

 

Drugi strokovni delavci opravljajo druga strokovna dela, ki so potrebna za izvajanje knjižnične javne 

službe. Raven in vrsto izobrazbe delavcev ter druge pogoje določijo knjižnice v aktu o sistemizaciji. 

 

Administrativno-tehnični delavci opravljajo manipulativna, administrativna, tehnična in druga 

podporna dela. Raven in vrsto izobrazbe delavcev ter druge pogoje določijo knjižnice v aktu o 

sistemizaciji. 

 

ZKnj-1A je z 39.b členom uvedel tudi spremembe glede bibliotekarskega izpita in strokovnih nazivov.  

Oseba, ki se zaposli kot strokovni knjižničarski delavec, mora imeti opravljen bibliotekarski izpit oz. se 

lahko zaposli tudi brez njega, vendar ga mora opraviti najkasneje v roku enega leta od sklenitve 

delovnega razmerja ali po premestitvi na delovno mesto, na katerem je bibliotekarski izpit določen kot 

pogoj za zasedbo delovnega mesta. Če javni uslužbenec ne opravi bibliotekarskega izpita, mu preneha 

delovno razmerje naslednji dan po preteku roka. Navedeni rok se lahko iz upravičenih razlogov podaljša 

največ enkrat za obdobje šestih mesecev. 

 

Na podlagi določi 39.b člena ZKnj-1A sta bila konec leta sprejeta še nova podzakonska akta: Pravilnik o 

bibliotekarskih izpitih (priloga 5), ki je uvedel spremembe glede pogojev, obsega, vsebine, organizacije 

in postopka ter strokovnega usposabljanja za opravljanje bibliotekarskega izpita in Pravilnik o 

strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (priloga 6), ki je komisijo za strokovne nazive v knjižnični 

dejavnosti vrnil nacionalni knjižnici.  

 

Knjižnični delavci v visokošolskih knjižnicah smo vse od prehoda na nov sistem plač v javnem sektorju 

leta 2008 umeščeni pretežno v plačno skupino J, kar je prineslo večji nabor neustreznih umestitev za 

posamezna delovna mesta. Najbolj očitne so bile neustrezne umestitve za delovna mesta 

bibliotekarjev, ki so bili z doseženo univerzitetno izobrazbo VII/2 uvrščeni v plačni razred 28 (VII/1), 

kljub temu, da je Kolektivna pogodba za javni sektor določila delovno mesto bibliotekarja kot 

orientacijsko v kulturi z umestitvijo v 30. plačni razred.  V letu 2011 je Univerzitetna knjižnica Maribor 

delno odpravila neustreznosti z umestitvijo v 29. plačni razred. Poleg tega še vedno ugotavljamo 

naslednje nepravilnosti: 

 neenotne uvrstitev strokovnih knjižničnih delavcev in neupoštevanje strokovnih nazivov 

knjižničarske stroke pri umeščanju in napredovanju v plačne razrede v primerjavi s strokovnimi 

knjižničarskimi delavci v ostalih panogah (kultura, osnovno in srednje šolstvo); 
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 neusklajene uvrstitve v plačne razrede zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih (zahtevnost in 

odgovornost dela na delovnih mestih strokovnih delavcev je prenizko ovrednotena v primerjavi s 

tehničnimi delavci na delovnih mestih, kjer je zahtevana enaka stopnja izobrazbe). 

 

Preglednica 5: Knjižnični delavci na dan 31. 12. 2011-2016 (stanje po delovnih mestih) 

 

Delovno mesto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ravnatelj 1 1 1 1 1 1 

Bibliotekar 28 26 25 24 26 27 

Informatik 2 3 4 4 3 3 

Višji knjižničar 4 4 4 4 4 3 

Knjižničar 19 18 18 17 17 17 

Knjižničarski manipulant 5 5 5 5 4 4 

Knjigovez 5 5 5 5 5 4 

Tehnični delavci in čistilci 10 9 9 9 7 8 

Upravno-administ. 

delavci 
7 8 8 8 8 8 

SKUPAJ 81 79 79 77 75 75 

 

 

V UKM je bilo v letu 2016 zaposlenih 75 oseb, od tega 74 za nedoločen čas in 1 za določen čas. Med 

zaposlenimi je bilo 58 žensk in 17 moških. Povprečna starost je 49,69 let.  

 

Preglednica 6: Izobrazbena in starostna struktura zaposlenih  

ter struktura zaposlenih po spolu v letu 2015 in 2016 

 

 I. 

tarifni 

razred 

II. 

tarifni 

razred 

III. 

tarifni 

razred 

IV. 

tarifni 

razred 

V. 

tarifni 

razred 

VI. 

tarifni 

razred 

VII. 

tarifni 
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Moški  0 0 0 0 0 0 2 2 6 6 2 2 6 6 1 1 0 0 

 

Ženske  0 0 0 0 0 0 5 5 19 18 5 5 23 24 3 2 3 4 

 

SKUPAJ  0 0 0 0 0 0 7 7 25 24 7 7 29 30 4 3 3 4 

Povprečna 

starost 

zaposlenih 0 0 0 0 0 0 5
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Z vzpostavitvijo nove sistemizacije in organizacijske strukture se je v pričetku leta 2015 zaključil večletni 

proces reorganizacije UKM, ki je zaradi zakonskih zahtev iz področja plač v javnem sektorju dokončno 

uvedel nove nazive delovnih mest. Vendar smo zaradi večletne prakse poimenovanja delovnim mest z 
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nazivi iz področja knjižnične dejavnosti ter zaradi uporabnikov z internim aktom uvedli še t. i. 

knjižničarska poimenovanja delovnih mest. 

 

Preglednica 7: Nazivi delovnih mest v UKM v letu  2016 

 

Zap. 
št. 

Šifra DM iz 
kolektivne 
pogodbe 

Ime delovnega mest (DM) 
 

Število 
DM 

Tarifni 
razred  

DM 

Osnovni 
plačni 
razred 

DM 

1. B019303 Direktor-ravnatelj knjižnice 1 VIII 53 

2. J017909 Tajnik druge članice VII/2 1 VII/2  42 

3.  J017905 Predstojnik organizacijske enote VII/2 1 VII/2 38 

4. J017931 Vodja področja/enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2 4 VII/2 34 

5. J017932 Vodja področja/enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2 2 VII/2 33 

6. J017102 Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)  2 VII/2 33 

7. J017104 Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) 4 VII/2 31 

8. J017101 Samostojni strokovni delavec VII/2 16 VII/2 29 

9. J017090 Računovodja VII/1 1 VII/1 28 

10.  J017100 Samostojni strokovni delavec VII/1 3 VII/1 28 

11. J016037 Strokovni delavec VI 5 VI 22 

12. J035067 Tehnični delavec V (I) 1 V 20 

13.  J035047 Oskrbnik V 1 V 19 

14. J015038 Strokovni delavec V 20 V 19 

15. J035068 Tehnični delavec V (II) 1 V 18 

16. J034074 Tehnični delavec IV (I) 6 IV 15 

17. J034075 Tehnični delavec IV (II) 3 IV 14 

18. J032026 Tehnični delavec II 3 II 8 

 

 

V letu 2016 se je v UKM v lastnem interesu formalno izobraževalo šest zaposlenih. Strokovno se je 

izobraževalo 84 zaposlenih na različnih usposabljanjih (strokovnih izobraževanjih, študijskih obiskih 

knjižnic ter mednarodnih konferencah), 173 zaposlenih pa se je udeležilo krajših usposabljanj in 

tečajev. 

  

Preglednica 8: Število knjižničnih delavcev, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letih 2014 do 2016 

 

 Pridobivanje 

 formalne izobrazbe 

Strokovno  

usposabljanje 

Krajša usposabljanja  

in tečaji 

2014 3 36 77 

2015 3 46 162 

2016 6 84 173 
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3.1.1   Kazalniki  uspešnosti knjižnične dejavnosti – knjižnični delavci  

 

Preglednica 9: Kazalci – knjižnični delavci (na dan 31. 12. 2011-2016) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev 79 78 78 77 75 75 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev 

knjižnice  
48 49 48 46 46 47 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev 

knjižnice - katalogizatorjev 
34 33 31 31 31 32 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev 

knjižnice - bibliografov 
2 2 1 1 1 1 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev 

knjižnice, ki sodelujejo pri zagotavljanju in 

razvijanju elektronskih storitev knjižnice 

3 5 5 5 6 6 

  

 

 Delež (odstotek) strokovnih delavcev knjižnice glede na število vseh EPZ knjižničnih delavcev  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

60,76 % 62,82 % 61,54 % 59,74 % 61,33 % 62,67 % 

 

 

 Število aktivnih uporabnikov na EPZ strokovnega delavca knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

320,04  

uporabnikov/ 

delavca 

305,06 

uporabnikov/ 

delavca 

313,94 

uporabnikov/ 

delavca 

319,74 

uporabnikov/ 

delavca 

327,39 

uporabnikov/ 

delavca 

254,04 

uporabnikov/ 

delavca 

 

 

 Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na EPZ strokovnega delavca knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

217,52 

uporabnikov/ 

delavca 

208,61 

uporabnikov/ 

delavca 

214,10 

uporabnikov/ 

delavca 

217,50 

uporabnikov/ 

delavca 

220,02 

uporabnikov/ 

delavca 

165,26 

uporabnikov/ 

delavca 

 

 

 Delež (odstotek) EPZ zaposlenih v knjižnici-knjižničnih delavcev, ki sodelujejo pri zagotavljanju 

in razvijanju elektronskih storitev knjižnice, glede na število vseh EPZ zaposlenih v knjižnici – 

vseh knjižničnih delavcev 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3,80 % 6,41 % 6,41 % 6,49 % 8,00 % 8,00 % 
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 Delež (odstotek) zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice-katalogizatorjev glede na število 

vseh EPZ zaposlenih v knjižnici-knjižničnih delavcev  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

43,04 % 42,31 % 39,74 % 40,26 % 41,33 % 42,67 % 

 

 

Zaposleni v visokošolski knjižnici predstavljajo enega izmed najpomembnejših dejavnikov njene 

uspešnosti, zato naj bo kadrovska politika domišljena, praksa in postopki izbora kandidatov pa ustrezni 

glede na poslanstvo ter cilje knjižnice oz. matične univerze (Strokovni standardi, 2012).  

 

V letu 2016 je UKM uspela ohraniti enako število zaposlenih; upokojitvi dveh zaposlenih je uspela 

nadomestiti z novimi zaposlitvami, zato je število EPZ knjižničnih delavcev konec leta 2016 ponovno 

znašalo 75. Delež (odstotek) strokovnih delavcev knjižnice glede na število vseh EPZ knjižničnih 

delavcev se je na račun dveh opravljenih bibliotekarskih izpitov nekoliko dvignil in znaša  62,67 % , kar 

pa še vedno ne ustreza priporočenim 70 % strokovnih delavcev (Strokovni standardi, 2012).   

 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na EPZ strokovnega delavca knjižnice je po 

vsakoletnem porastu v zadnjih štirih letih v letu 2016 krepko upadlo (za 55 %), vendar ne na račun 

povečanja števila strokovnih delavcev knjižnice, ampak zaradi upada števila aktivnih uporabnikov z 

visokošolskega zavoda (študentov in zaposlenih), ki so upadli za 23 %. Število potencialnih uporabnikov 

z visokošolskega zavoda (študentov in zaposlenih) je v obdobju 2010 do 2016 upadlo za 32 %, predvsem 

na račun manjšega vpisa študentov (43 % upad). 

 

Delež (odstotek) EPZ zaposlenih v knjižnici-knjižničnih delavcev, ki sodelujejo pri zagotavljanju in 

razvijanju elektronskih storitev knjižnice, glede na število vseh EPZ zaposlenih v knjižnici-vseh 

knjižničnih delavcev, ponovno znaša 8 % in, in sicer na račun reorganizacije leta 2015, ki je na ta delovna 

opravila preusmerila kader iz drugih delovnih opravil. V primerljivih knjižnicah v evropskem prostoru 

(po Bibliotheksindeks) znaša ta delež okrog 15 %.  

 

 

3.2 Bibliografija zaposlenih UKM 

 

Aktivna vloga knjižničnih delavcev se odraža tudi v publicistični dejavnosti oz. drugih dejavnostih, skozi 

katere zaposleni predstavljajo svoje aktivnosti. Visokošolska knjižnica mora spodbujati njihovo aktivno 

udeležbo na strokovnih konferencah in drugih oblikah strokovnih srečanj ter sodelovanje v aktivnostih 

strokovnih združenj (Strokovni standardi 2012). Nova znanja nato preko strokovnih in drugih objav 

prenašajo na zaposlene v visokošolskem zavodu in v knjižnični dejavnosti, prav tako pa preko 

publicistične dejavnosti predstavljajo dejavnost svoje visokošolske knjižnice (priloga 7). 
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3.3 Anketa o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu  

 

Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih je pomemben dejavnik pri ugotavljanju kakovosti delovanja 

knjižnice. Komisija za kakovost UKM je v študijskem letu 2016/2017 med 14. in 30 septembrom 2017 

izvedla anketo o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu. Anketo smo izvedli tretjič (januar 2012, 

december 2015) z anketnim vprašalnikom (priloga 8), ki ga je priporočila Komisija za ocenjevanje 

kakovosti univerze (KOKU).  Anketa je vsebovala 8 vprašanj in smo jo izvedli v spletni obliki. Kljub 

dodatnim pozivom jo je izpolnilo le 28 zaposlenih oz. 36 %, od tega jih ima 74,07 % opravljen 

bibliotekarski izpit.  

 

 

3.3.1 Prikaz zbranih podatkov 

 

Preglednica 10: Odnosi med zaposlenimi   

v anketi o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu septembra 2017 

 

  sploh ne 
drži 

ne drži drži 
popolnoma 

drži 
Povprečna 
vrednost 

odnosi z neposrednimi 
sodelavci/sodelavkami so dobri 

0,00% 7,14% 53,57% 39,29% 3,32 

odnos z neposredno nadrejeno 
osebo je ustrezen 

3,57% 14,29% 42,86% 39,29% 3,18 

posamezne organizacijske 
enote knjižnice dobro sodelujejo 
med seboj 

0,00% 35,71% 60,71% 3,57% 2,68 

odnosi med vsemi zaposlenimi v 
knjižnici so dobri 

3,57% 57,14% 35,71% 3,57% 2,39 

z delom neposredno nadrejenega 
sem zadovoljen/zadovoljna 

10,71% 10,71% 46,43% 32,14% 3,00 

z delom vodstva knjižnice sem 
zadovoljen/zadovoljna 

14,29% 28,57% 46,43% 10,71% 2,54 

v delovnem okolju ne zaznavam 
mobinga 

17,86% 28,57% 39,29% 14,29% 2,50 

Skupna povprečna vrednost     2,80 

Vrednosti: 1 - sploh ne drži, 2 - ne drži, 3 - drži, 4  -popolnoma drži 

 

Rezultati ankete so pokazali, da so odnosi z neposrednimi sodelavci/sodelavkami dobri, saj se je s to 

trditvijo strinjalo oz. popolnoma strinjalo kar 92,86 % anketiranih. Nekaj manj (82,15%)  anketiranih 

meni, da so tudi odnosi z neposredno nadrejeno osebo dobri oz. ustrezni. Žal pa odnosih med vsemi 

zaposlenimi v knjižnici niso tako dobri, saj se kar 60,71 % anketiranih s takšno trditvijo ne strinja. Kljub 

temu anketiranci menijo (64,28 %), da posamezne organizacijske enote knjižnice med seboj dobro 

sodelujejo.  

 

Z  delom neposredno nadrejenega je zadovoljnih 78,57 % anketiranih, z delom vodstva pa le 57,14 %. 

Zaznavanje mobinga v delovnem okolju je izrazito polarizirano, saj se jih  53,58 % ne strinja s trditvijo 

o zaznavanju mobinga, 46,43 % anketiranih  pa  mobing v delovnem okolju zaznava. 
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Preglednica 11: Materialni delovni pogoji   

v anketi o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu septembra 2017 

 

  sploh ne 
drži 

ne drži drži 
popolnoma 

drži 
Povprečna 
vrednost 

opremljenost delovnega mesta je 
dobra 

7,14% 32,14% 53,57% 7,14% 2,61 

varnost na delovnem mestu je 
zagotovljena 

7,14% 10,71% 67,86% 14,29% 2,89 

s prihodom/odhodom na delovno 
mesto nimam težav (možnost 
parkiranja ...) 

17,86% 17,86% 39,29% 25,00% 2,71 

delovni čas mi ustreza 0,00% 7,14% 53,57% 39,29% 3,32 

delovno mesto mi omogoča 
ustrezno socialno varnost 

10,71% 7,14% 57,15% 25,00% 2,96 

plača mi ustreza 35,71% 39,29% 25,00% 0,00% 1,89 

Skupna povprečna vrednost     2,73 

Vrednosti: 1 - sploh ne drži, 2 - ne drži, 3 - drži, 4  -popolnoma drži 

 

Tudi materialne delovne pogoje večina anketiranih ocenjuje kot dobre, tako opremljenost delovnega 

mesta kot fizično in socialno varnost. Z opremljenostjo delovnega mesta je zadovoljnih 60,71 % 

anketiranih, z varnostjo na delovnem mestu pa kar 82,15 %. Enak delež anketiranih je zadovoljnih tudi 

z nivojem socialne varnosti, ki jo nudi delovno mesto, kljub temu, da jih kar 75 % ni zadovoljnih s plačo.  

 

Visoko stopnjo zadovoljstva anketiranci izražajo glede delovnega časa, saj se jih kar 92,86 % strinja s to 

trditvijo, 64,29 % pa jih pritrdi, da nimajo težav s prihodom oz. odhodom na delovno mesto. 

 

 

Preglednica 12: Delo in naloge   

v anketi o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu septembra 2017 

 

  sploh ne 

drži 
ne drži drži 

popolnoma 

drži 

Povprečna 

vrednost 

delo in naloge so jasno 

opredeljene 
3,57% 25,00% 64,29% 7,14% 2,75 

napotki nadrejenih so jasni 7,14% 17,86% 60,71% 14,29% 2,82 

delo je kreativno 10,71% 14,29% 67,86% 7,14% 2,71 

pri delu sem 

samostojen/samostojna 
3,57% 14,29% 60,71% 21,43% 3,00 

moji predlogi in pobude so 

upoštevani 
3,57% 39,29% 50,00% 7,14% 2,61 

za dobro opravljeno delo sem 

pohvaljen/pohvaljena, 

nagrajen/nagrajena 

14,29% 46,43% 32,14% 7,14% 2,32 

uspešnost mojega dela se 

vrednoti po vnaprej znanih 

merilih 

17,86% 39,29% 35,71% 7,14% 2,32 
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nadrejena oseba mi jasno 

utemelji oceno moje delovne 

uspešnosti 

7,14% 10,71% 64,29% 17,86% 2,93 

s svojim delom prispevam k 

uspešnosti knjižnice 
3,57% 3,57% 64,29% 28,57% 3,18 

z delom v knjižnici sem 

zadovoljen/zadovoljna 
7,14% 7,14% 71,43% 14,29% 2,93 

Skupna povprečna vrednost     2,76 

Vrednosti: 1 - sploh ne drži, 2 - ne drži, 3 - drži, 4  -popolnoma drži 

Več kot polovica anketiranih izraža zadovoljstvo tudi glede dela in nalog, za katere se jih 71,43  % 

strinja, da so jasno opredeljene ter da so napotki nadrejenih jasni (75 %).Tri četrtine  anketiranih meni, 

da so pri delu kreativni (75 %) in samostojni (82,14 %). Skoraj 60 % anketiranih pa meni, da so predlogi 

in pobude, ki jih dajejo, upoštevani.  Glede delovne uspešnosti jih 57,15 % meni, da se ne vrednoti po 

vnaprej znanih kriterijih, kljub temu pa 82,15 % anketiranih meni, da jim nadrejena oseba jasno 

utemelji oceno njihove delovne uspešnosti. Pohvalo za dobro opravljeno delo pogreša kar 60,72 % 

anketiranih, kljub temu pa so s svojim delom v knjižnici zadovoljni (85,72 %). Anketirani izkazujejo zelo 

visoko stopnjo zavedanja, da s svojim delom prispevajo k uspešnosti knjižnice (92,86 %). 

 

 

Preglednica 13: Kariera   

v anketi o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu septembra 2017 

 

  sploh ne 

drži 
ne drži drži 

popolnoma 

drži 

Povprečna 

vrednost 

za svoje delo se želim dodatno 

strokovno izobraževati 
7,14% 3,57% 50,00% 39,29% 3,21 

knjižnica me podpira pri 

dodatnem strokovnem 

izobraževanju 

17,86% 39,29% 32,14% 10,71% 2,36 

s svojim delovnim mestom sem 

zadovoljen/zadovoljna 
7,14% 10,71% 67,86% 14,29% 2,89 

kriteriji za napredovanje so jasni 14,29% 28,57% 53,57% 3,57% 2,46 

izvedba letnih razgovorov 

zaposlenih je koristna 
14,29% 3,57% 64,29% 17,86% 2,86 

Skupna povprečna vrednost     2,76 

Vrednosti: 1 - sploh ne drži, 2 - ne drži, 3 - drži, 4  -popolnoma drži 

 

Prav tako je visoka stopnja zadovoljstva z delovnim mestom, za kar se izreče kar 82,15 % anketiranih. 

Kljub temu pa se 89,29 % anketiranih želi dodatno strokovno izobraževati, vendar jih kar  57,15% meni, 

da jih knjižnica ne podpira pri dodatnem strokovnem izobraževanju. Da so kriteriji za napredovanje 

jasni meni le 57,14 % anketiranih. Izvedbo letnih razgovorov kot koristno pa prepozna 82,15 % 

anketiranih. 
 

Večina anketiranih izraža tudi visoko stopnjo zadovoljstva z informiranostjo v knjižnici. Več kot 90 % jih 

meni, da so dobro obveščeni o dogajanju v knjižnici (92,85 %). Skoraj 90 % jih trdi, da so seznanjeni 

tako z akti UKM kot akti UM (89,28 %). Več kot 80 % anketiranih meni, da mu dostop do potrebnih 

informacij omogočajo spletne strani knjižnice (85,71 %) ter kar 85,71 % anketirancev meni, da jim to 
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omogoča intranet. Okrog 75 % anketirancem potrebne informacije posreduje bodisi neposredno 

nadrejeni bodisi vodstvo knjižnice.  

 

 

Preglednica 14: Informiranost 

v anketi o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu septembra 2017 

 

  sploh ne 

drži 
ne drži drži 

popolnoma 

drži 

Povprečna 

vrednost 

o dogajanju v knjižnici sem dobro 

obveščen/obveščena 
0,00% 7,14% 85,71% 7,14% 3,00 

seznanjen/seznanjena sem z akti 

UM in UKM 
3,57% 7,14% 78,57% 10,71% 2,96 

spletne strani knjižnice mi 

omogočajo dostop do potrebnih 

informacij 

3,57% 10,71% 82,14% 3,57% 2,86 

intranet mi omogoča dostop do 

potrebnih informacij 
0,00% 14,29% 75,00% 10,71% 2,96 

vodstvo knjižnice mi posreduje 

potrebne informacije 
0,00% 25,00% 71,43% 3,57% 2,79 

neposredno nadrejeni mi 

posreduje potrebne informacije 
7,14% 14,29% 67,86% 10,71% 2,82 

Skupna povprečna vrednost     2,90 

Vrednosti: 1 - sploh ne drži, 2 - ne drži, 3 - drži, 4  -popolnoma drži 

 

Anketa je vsebovala tudi dve vprašanji odprtega tipa.  

 

Anketirane smo povprašali za njihovo mnenje glede prilagajanja knjižnice zahtevam sodobnega časa. 

53,57 % anketirancev meni, da se knjižnica prilagaja zahtevam sodobnega časa, kar argumentirajo z 

uvedbo čitalnice ČUK, ponudbo elektronskih virov, UM:NIKA-a, Raziskovalnimi vodiči, DKUM-om,  

odprtim dostopom ipd. 21,42 % anketiranih meni, da se knjižnica ne prilagaja sodobnim zahtevam 

uporabnikov in predlagajo npr. ureditev parkirnih mest za uporabnike, kot jih imajo vrtci in šole, 

varnostnika za polni delovni čas obratovanja knjižnice ipd. Menijo tudi, da je potrebno uvajati sodobno 

tehnologijo ter zaposleni usposabljati za delo z njo. Prav tako je 21,42 % anketiranih mnenja, da se 

knjižnica prilagaja le delno, bolj za uporabnike kot za zaposlene ter da je le ozkemu krogu zaposlenih 

jasno, kaj so sodobni trendi visokošolskih knjižnic.  

 

Anketiranci pa so imeli tudi možnost, da so lahko podali svoje pobude, predloge in pripombe v obliki 

prostih odgovorov. Nekaj od teh: 

- » Vsi zaposleni naj bodo enakopravno obravnavani s strani vodstva knjižnice (pod vodstvom tako v 

anketi kot tudi tukaj smatram predvsem ravnateljico). To bi pripomoglo k večji motivaciji za delo, bolj 

sproščenemu vzdušju in prijetnejšemu delovnemu okolju. Delovna uspešnost naj bo ocenjena na 

podlagi opravljenega dela, ne na podlagi govoric in osebnih zamer, po teh pogojih naj bodo izvedena 

tudi napredovanja, vse, kar je sprejeto na drugačen način je neprofesionalno in nesprejemljivo, med 

zaposlenimi pa širi nezadovoljstvo. Izobraževanja naj bodo na voljo vsem, še posebej pa tistim, ki željo 

po njih izrazijo in tistim, ki jim določeno znanje, ki bi jim koristilo pri opravljanju dela, manjka. Pritiski 

na podrejene s strani vodstva knjižnice naj se zmanjšajo, saj pri zaposlenih povzročajo nepotreben 

stres. Zaposliti je potrebno varnostnika (2), da se zagotovi varnost uporabnikov in zaposlenih, ki so 



45 
 

dnevno v neposrednem stiku z uporabniki. Varnostniki na klic niso dovolj, če pride do resnejšega 

incidenta. Predlagam predavanje o profesionalni komunikaciji in vedenju na delovnem mestu v izvedbi 

preverjenega strokovnjaka na tem področju.« 

- »UKM bi morala vzpostaviti notranji nivo komuniciranja, ki temelji na avtentičnih odnosih in na 

dvosmernem procesu in napisati pravila komuniciranja ter uporabiti metodo KISS -KEEP IT SIMPLE.« 

- »Ravnateljica pri odločitvah upošteva argument moči in ne moči argumenta ter ima premalo 

strokovnega znanja. Več je potrebno vlagati v izobraževanje zaposlenih in manj v preštevilne prireditve, 

ki so včasih namenjene same sebi.« 

- »Zdi se mi nedopustno, da se nadrejeni z dvigom glasu obračajo svojim zaposlenim, zato si želim več 

strpnosti in prijaznosti.« 

- »Ustanovitev neodvisnih projektnih skupin, za določen čas, z vodjo in člani izven trenutnih 

hierarhičnih in oddelčnih okvirov ter z lastnim budžetom.« 

- »Zelo "dober" vtis na naše stalne, še zlasti pa občasne uporabnike verjetno naredijo naši stalni 

uporabniki v Turnerjevi čitalnici in drugod po knjižnici, sploh ob dnevih z nižjim zračnim pritiskom, ko 

uporabnika mine, da bi si npr. ogledal kakšno razstavo v avli. Zakaj je sploh možen vhod v knjižnico 

pred 8. uro razen za zaposlene? Pa tudi zadrževanja zunanjih uporabnikov v bližini ure za evidentiranje 

prihodov/odhodov je preveč (dovolj je interna evidenca). Drugače pa se nekatere stvari počasi 

spreminjajo tudi na bolje, pač glede na zmožnosti in najbrž tudi precej omejitev. Cenim pa tudi 

malenkosti, ki nam nekajkrat na leto polepšajo dan.« 

-»Pogrešam večjo motivacijsko in povezovalno vlogo vodstva. Sodelavci in oddelki delajo dobro, ni pa 

čutit knjižnice kot celote.« 

 

3.3.2 Povzetek rezultatov ankete 

 

- Med trditvami v anketi je najvišje zadovoljstvo izraženo v sklopu trditev Informiranost (povprečna 

vrednost 2,9), najnižje pa v sklopu trditev Materialni delovni pogoji (2,73). 

 

ZELO VISOKO ZADOVOLJSTVO (trditev popolnoma drži oz. povprečna vrednost 3,4 do 4) ni izraženo 

pri nobeni trditvi. 

 

VISOKO ZADOVOLJSTVO (trditev drži oz. povprečna vrednost 2,6 do 3,4) je izraženo pri trditvah:  

- odnosi z neposrednimi sodelavci/sodelavkami so dobri (3,32); 

- delovni čas mi ustreza (3,32); 

- za svoje delo se želim dodatno strokovno izobraževati (3, 21); 

- s svojim delom prispevam k uspešnosti knjižnice (3,18); 

- odnos z neposredno nadrejeno osebo je ustrezen (3,18); 

- o dogajanju v knjižnici sem dobro obveščen/obveščena  (3,99): 

- pri delu sem samostojen/samostojna  (3,00): 

- z delom neposredno nadrejenega sem zadovoljen/zadovoljna (3,00); 

- intranet mi omogoča dostop do potrebnih informacij (2,96); 

- seznanjen/seznanjena sem z akti UM in UKM  2,96) 

- delovno mesto mi omogoča ustrezno socialno varnost (2,96); 

- z delom v knjižnici sem zadovoljen/zadovoljna 2,93); 
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- nadrejena oseba mi jasno utemelji oceno moje delovne uspešnosti(2,93); 

- s svojim delovnim mestom sem zadovoljen/zadovoljna (2,89); 

- varnost na delovnem mestu je zagotovljena (2,89); 

- spletne strani knjižnice mi omogočajo dostop do potrebnih informacij  (2,86); 

- izvedba letnih razgovorov zaposlenih je koristna  (2,86); 

- neposredno nadrejeni mi posreduje potrebne informacije (2,82); 

- napotki nadrejenih so jasni (2,82); 

- vodstvo knjižnice mi posreduje potrebne informacije  (2,79); 

- delo in naloge so jasno opredeljene (2,75); 

- delo je kreativno  (2,71): 

- s prihodom/odhodom na delovno mesto nimam težav (možnost parkiranja ...) (2,71); 

- posamezne organizacijske enote knjižnice dobro sodelujejo med seboj 2,68); 

- moji predlogi in pobude so upoštevani  (2,61): 

- opremljenost delovnega mesta je dobra (2,61). 

 

NIZKO ZADOVOLJSTVO (trditev ne drži oz. povprečna vrednost 1,8 do 2,5) je izraženo pri trditvah: 

- z delom vodstva knjižnice sem zadovoljen/zadovoljna 2,54); 

- v delovnem okolju ne zaznavam mobinga (2,50); 

- kriteriji za napredovanje so jasni (2,46); 

- odnosi med vsemi zaposlenimi v knjižnici so dobri (2,39); 

- knjižnica me podpira pri dodatnem strokovnem izobraževanju 2,36); 

- za dobro opravljeno delo sem pohvaljen/pohvaljena, nagrajen/nagrajena (2,32): 

- uspešnost mojega dela se vrednoti po vnaprej znanih merilih (2,32) 

- plača mi ustreza (1,89). 

 

NEZADOVOLJSTVO (trditev sploh ne drži oz. povprečna vrednost 1 do 1,7) ni izražena pri nobeni 

trditvi. 

 

 

3.3.3 Primerjava rezultatov anket iz let 2012, 2015 in 2017 

 

K anketiranju so bili vsa leta povabljeni vsi zaposleni Največji odziv je anketa doživela ob prvem 

izvajanju leta 2012, ko se je odzvalo kar 81 % zaposlenih, povprečni odziv je bila leta 2015 s 56 % 

zaposlenih in najslabši v obravnavanem študijskem letu s 37,33 % zaposlenimi. Tudi odziv zaposlenih 

na takšno anketo je svojevrsten pokazatelj zadovoljstva na delovnem mestu, ki lahko bodisi kaže na 

indiferentnost zaposlenih (nima pomena, da odgovarjam, saj se tako ne bo nič spremenilo), 

razočaranje (saj sem že povedal svoje, pa se nič ne spremeni), nezaupanje (spletna anketa pač ni 

anonimna) ipd.  

Preglednica 15: Odziv zaposlenih na ankete leta 2012, 2015 in 2017 

 

  2012 2015 2017 

zaposleni 79 75 75 

anketirani 64 42 28 

% 81,01 56,00 37,33 
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Graf 1: Odnosi med zaposlenimi v anketah o zadovoljstvu zaposlenih 2012, 2015 in 2017 

 

V sklopu trditev Odnosi med zaposlenimi so povprečne vrednosti v letu 2017 nižje kot v preteklih dveh 

letih, razen pri trditvah odnosi z neposrednimi sodelavci/sodelavkami so dobri in odnos z neposredno 

nadrejeno osebo je ustrezen, kjer je izražena nekoliko višja stopnja strinjanja s trditvama kot v letu 2015 

in še vedno nižja kot v letu 2012. Največje znižanje je opazno pri trditvi v delovnem okolju ne zaznavam 

mobinga, saj se v letu 2017 s to trditvijo ni strinjalo skoraj 50 % anketiranih, kar pomeni, da se je stopnja 

zaznavanja mobinga glede na leti 2012 in 2015 dvignila za 25 % oz. 17 %.  

 

 

 
 

Graf 2: Materialni delovni pogoji v anketah o zadovoljstvu zaposlenih 2012, 2015 in 2017 

 

V sklopu trditev Materialni delovni pogoji se je v omenjenih treh letih najbolj znižalo zadovoljstvo glede 

plače, nekoliko presenetljivo in v zadnjem obdobju kar skokovito pa je poraslo zadovoljstvo glede 

prihod oz. odhoda na delo oz. glede možnosti parkiranja, saj se je povprečna vrednost trditve dvignila 

iz 2,00 na 2,71.  
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Graf 3: Delo in naloge v anketah o zadovoljstvu zaposlenih 2012, 2015 in 2017 

 

V sklopu trditev Delo in naloge je najvišja stopnja strinjanja vsa tri leta izražena glede trditve s svojim 

delom prispevam k uspešnosti knjižnice, čeprav je tudi pri tej trditvi opazen upad povprečne vrednosti 

glede na leto 2015 (iz 3,37 na 3,18). Večji upad strinjanja je izražen tudi pri trditvi uspešnost mojega 

dela se vrednoti po vnaprej znanih kriterijih (iz 2,79 v letu 2012 na 2,32 v letu 2017), pa tudi pri trditvi 

za dobro opravljeno delo sem pohvaljen/pohvaljena (iz 2,52 v 2015 na 2,32 v 2017). 

 

 

 
 

Graf 4: Kariera v anketah o zadovoljstvu zaposlenih 2012, 2015 in 2017 

 

V sklopu trditev Kariera je nizka stopnja zadovoljstva vsa tri leta izražena s trditvijo knjižnica me podpira 

pri dodatnem strokovnem izobraževanju, ob tem, da je opazno upadla v obdobju 2015 do 2017.  Večji 

upad strinjanja je opazen tudi pri trditvi s svojim delovnim mestom sem zadovoljen, predvsem med leti 

2015 in 2017 (3,29 na 2,89), prav tako pa tudi s trditvijo izvedba letnih razgovorov zaposlenih je koristna 

(iz 3,32 v 2012 na 2,86 v 2017). 
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Graf 5: Informiranost v anketah o zadovoljstvu zaposlenih 2012, 2015 in 2017 

 

V sklopu Informiranost je praviloma pri vseh trditvah opažen upad zadovoljstva, razen pri trditvi o 

dogajanju v knjižnici sem dobro obveščen, kjer je stopnja strinjanja s to trditvijo narasla iz 20,86 leta 

2012 na 3,00 v letu 2017. 

 

 
 

Graf 6: Povprečne vrednosti po sklopih  v anketah o zadovoljstvu zaposlenih 2012, 2015 in 2017 

 

Povprečne vrednosti posameznih sklopov trditev kažejo, da je stopnja zadovoljstva praviloma na vseh 

področjih v opazovanem obdobju upadla. Največji upad opazimo pri sklopu Kariera (oz. 3,05 na 2,76), 

sledi sklop Delo in naloge (iz 3,01 na 2,76), nato pa sklop Odnosi med zaposlenimi (iz 3,07 na 2,80). 

Najmanjši upad je zaznan pri sklopu Informiranost. Le pri sklopu Materialni delovni pogoji opazimo 

višjo stopnjo zadovoljstva, saj se je povprečna vrednost dvignila iz 2,68 leta 2015 na 2,73 leta 2017. 
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3.4 Prednosti, slabosti in priložnosti za izboljšanje 
 
 

Prednosti 

 Izkušen in kvaliteten kader za izvajanje raznolikih knjižničnih in drugih strokovnih dejavnosti 

UKM kot posledica dolgoletne tradicije UKM. 

 Ohranitev števila zaposlenih glede na preteklo leto. 

 Redno izvajanje letnih razgovorov, kjer so zaposleni seznanjeni z oceno letne delovne 

uspešnosti. 

 Interna izobraževanja zaposlenih omogočajo seznanjanje s sodobnimi trendi visokošolskega 

knjižničarstva kljub zakonskim in finančnim omejitvam. 

 Redno izvajanje anket o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu. 

 Izvajanje družabnih dejavnosti za zaposlene kot pomembnega motivacijskega dejavnika. 

 

 

Slabosti 

 Neustrezna umestitev strokovnih knjižničnih in drugih delavcev z uvedbo ZSPJS. 

 Neupoštevanje strokovnih knjižničarskih nazivov pri umeščanju in napredovanju v plačne 

razrede. 

 Nedorečeni  kriteriji za vrednotenje delovne uspešnosti, upoštevaje posebnosti v visokošolski 

knjižnični dejavnosti. 

 Visoka povprečna starost zaposlenih. 

 Nezaposlovanje mlajšega strokovnega kadra s primerno izobrazbo za uvajanje sodobnih 

storitev visokošolskih knjižnic (finančne omejitve). 

 Zamrznitev formalnih izobraževanj (zakonske omejitve). 

 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 Nadaljnje izvajanje internih neformalnih oblik izobraževanja. 

 Nadaljnje izvajanje predlogov iz raziskave o zadovoljstvu zaposlenih iz leta 2013 – 

vzpostavljanje sistema pozitivnih pobud in javnih pohval delavcev. 

 Analiza in priprava predlogov za izboljšanje na podlagi izvedenih rednih letnih razgovorov. 

 Večja udeležba zaposlenih iz UKM na delavnica in predavanjih »Izpopolni UM«. 

 Spodbujanje dodatnega formalnega in stalnega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja 

zaposlenih. 

 Spodbujanje strokovnih knjižničnih in drugih delavcev k aktivni udeležbi na strokovnih 

konferencah in omogočanje  sodelovanja v aktivnostih strokovnih združenj. 
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4 KNJIŽNIČNA ZBIRKA, STORITVE IN UPORABNIKI 

 

4.1     Knjižnična zbirka in drugi informacijski viri 

 

Podatki za knjižnično zbirko Univerzitetne knjižnice Maribor za koledarsko leto 2016 so podani po 

meritvah o delu slovenskih knjižnic, ki jih vsako leto izvaja Narodna in univerzitetna knjižnica v okviru 

Centra za razvoj knjižnic CeZaR.  Narodna in univerzitetna knjižnica spremlja delovanje knjižnic in zbira 

statistične podatke o njihovem delu v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (UL RS, 87/2001, 92/2015),  

Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (UL RS, št. 46/03) in IFLA 

Library Statistic Manifesto (2010).  

 

CeZaR za potrebe statističnih meritev dejavnosti slovenskih knjižnic v skladu s strokovno presojo določa 

vsebino vprašalnikov (priloga 9) in frekvenco zbiranja podatkov. Podatki, ki jih zbere na osnovi 

statističnih raziskovanj, so v tekočem letu obdelani in objavljeni. Meritve potekajo s pomočjo 

interaktivnega vmesnika za zbiranje statističnih podatkov o delu slovenskih knjižnic BibSiSt Online, v 

katerega vstopajo vse knjižnice, ki jih CeZaR evidentira kot poročevalske enote. 

 

 

4.1.1   Knjižnična zbirka - prirast in odpis 

 

Preglednica 16: Knjižnična zbirka UKM v letih 2013 do 2016 (inv. enote) 

 

Leto Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

2013 950.679 68.014 1.018.693 

2014 971.604 72.539 1.044.143 

2015 995.430 76.920 1.072.350 

2016 1.018.365 81.353 1.099.718 

 

 

Preglednica 17: Prirast knjižničnega gradiva UKM v letih 2013 do 2016 (inv. enote) 

 

Leto Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

2013 25.040 7.363 32.403 

2014 21.557 4.546 26.103 

2015 24.884 4.411 29.295 

2016 24.744 4.433 29.177 

 

 

Preglednica 18: Odpis knjižničnega gradiva UKM v letih 2013 do 2016 (inv. enote) 

 

Leto Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

2013 3.578 30 3.608 

2014 632 20 652 

2015 1.058 30 1.088 

2016 1.836 26 1.862 
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KNJIŽNO GRADIVO 

 

 

Preglednica 19: Zbirka knjižnega gradiva UKM v letih 2013 do 2016 (inv. enote) 

 

Leto 

 

Knjige, 

brošure 

Disertacije, 

mag., dipl., 

razisk. nal. 

 

Serijske 

publikacije 

 

 

Patenti 

 

 

Standardi 

 

 

SKUPAJ 

2013 753.331 22.585 174.750 - 13 950.679 

2014 768.364 23.285 179.940 - 15 971.604 

2015 786.024 23.666 185.725 - 15 995.430 

2016 801.778 24.713 191.836 - 38 1.018.365 

 

 

Preglednica 20: Prirast knjižnega gradiva UKM po načinu pridobivanja leta 2015 in 2016 (inv. enote) 

 

 
Knjige, 

brošure 

Disertacije, 

mag., dipl., 

razisk. nal. 

Serijske 

publikacije 

 

Patenti 

 

Standardi 

SKUPAJ 

2015 

SKUPAJ 

2016 

Nakup 727 0 319 - 0 1.046 1.280 

Obvezni 

izvod po 

zakonu 

13.946 16 4.121 - 0 18.083 16.814 

Obvezni 

izvod 

ustanove  

158 166 46 - 0 370 926 

Zamena 166 0 49 - 0 215 298 

Dar 3.479 199 1.492 - 0 5.170 5.426 

SKUPAJ 18.476 381 6.027 0 0 24.884 24.744 

 

 

Preglednica 21: Odpis knjižnega gradiva UKM v letih 2013 do 2016 (inv. enote) 

 

Leto 
Knjige, 

brošure 

Disertacije, mag., 

dipl., razisk. nal. 

Serijske 

publikacije 
Patenti Standardi SKUPAJ 

2013 2.025 8 1.545 0 0 3.578 

2014 487 0 145 0 0 632 

2015 816 0 242 - 0 1.058 

2016 1.505 0 331 0 0 1.836 
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NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

 

 

Preglednica 22: Zbirka neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih v letih 2013 do 2016 (inv. enote) 

 

Leto 
Avdiovizualno 

gradivo 

Elektron. publikacije  

na fizičnih nosilcih 

Drugo neknjižno 

gradivo 
SKUPAJ 

2013 39.508 6.601 21.905 68.014 

2014 42.306 6.997 23.236 72.539 

2015 44.678 7.345 24.897 76.920 

2016 47.259 7.683 26.411 81.353 

 

 

Preglednica 23: Prirast neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih  

po načinu pridobivanja leta 2015 in 2016 (inv. enote) 

 

 
Avdiovizualno 

gradivo 

Elektron. publikacije  

na fizičnih nosilcih 

Drugo neknjižno 

gradivo 

SKUPAJ 

2015 

SKUPAJ  

2016 

Nakup 153 8 130 291 427 

Obvezni izvod  

po zakonu 
2.178 322 1.205 3.705 3.008 

Obvezni izvod 

ustanove 
0 10 0 10 9 

Zamena 2 1 1 4 1 

Dar 39 25 337 401 988 

SKUPAJ 2.372 366 1.673 4.411 4.433 

 

 

Preglednica 24: Odpis neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih v letih 2013 do 2016  (inv. enote) 

 

Leto 
Avdiovizualno 

gradivo 

Elektron. publikacije  

na fizičnih nosilcih 

Drugo neknjižno 

gradivo 
SKUPAJ 

2013 19 9 2 30 

2014 3 5 12 20 

2015 0 18 12 30 

2016 8 18 0 26 
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ELEKTRONSKI VIRI, DOSTOPNI NA DALJAVO 

 

 

Preglednica 25: Elektronski viri, dostopni na daljavo UKM  

(število naslovov na dan 31. 12. 2013, 2014, 2015 in 2016) 

 

Leto 

E-knjige: diplomske, 

magistrske, specialistične 

naloge in disertacije  

s celimi besedili 

 

Druge  

e-knjige 

Naročene 

podatk. 

zbirke 

Lastne 

kreirane 

podatk. 

zbirke 

Drugi  

digitalni 

dokumenti 

SKUPAJ 

2013 0 136.580 77 0 0 136.657 

2014 0 153.347 100 1 0 153.448 

2015 0 169.970 99 1 0 170.070 

2016 0 181.315 88 1 0 181.404 

 

 

TEKOČE NAROČENI NASLOVI SERIJSKIH PUBLIKACIJ 

 

 

Preglednica 26: Tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij UKM v letih 2013 do 2016 

(v vseh oblikah - štejemo nakup, obvezni izvod, zameno, dar) 

 

Leto Časopisi, časniki Druge serijske publikacije SKUPAJ 

2013 35.948 584 36.532 

2014 26.407 441 26.848 

2015 24.135 581 24.716 

2016 21.384 612 21.996 

 

 

Od tega 2013 2014 2015 2016 

Število naslovov, ki so naročeni samo v tiskani obliki 2.136 2.045 2.191 2.275 

Število naslovov, ki so naročeni samo v elektronski obliki 34.313 24.716 22.474 19.670 

Število naslovov, ki so naročeni v tiskani obliki,  
hkrati pa smo si zanje zagotovili tudi dostop na daljavo: 
 

 

 

 

 

 

83 87 51 51 
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4.1.1.1    Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – knjižnična zbirka 

 

 

Preglednica 27: Kazalci – knjižnično gradivo (2012-2016) 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Velikost knjižnične zbirke  

(število enot) 
989.898 1.018.693 1.044.143 1.072.350 1.099.718 

Število tekoče naročenih naslovov 

(tiskanih in elektronskih) periodičnih 

publikacij 

9.495 36.532 26.848 24.716 21.996 

Letni prirast knjižničnega  

gradiva na fizičnih nosilcih 

zapisa (število enot) 

31.531 32.403 26.103 29.295 29.177 

Število enot knjižničnega gradiva, 

pridobljenega z nakupom 
2.639 1.855 1.251 1.337 1.707 

Število digitaliziranih naslovov iz lastne 

knjižnične zbirke 
25 385 100 3.361 4.260 

Letni prirast e-zaključnih del v Digitalno 

knjižnico UM 
4.621 3.491 2.994 6.109 7.210 

Število podatkovnih zbirk 67 77 101 102 89 

 

 

 Število enot knjižnične zbirke na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

45,58 

enot/uporab. 

48,36  

enot/uporab. 

53,44 

enot/uporab. 

58,90 

enot/uporab. 

66,95 

enot/uporab. 

71,81 

enot/uporab. 

 

 

 Število enot knjižnične zbirke na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda/univerze 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

92,52 

enot/uporab. 

96,84 

enot/uporab. 

99,12 

enot/uporab. 

104,36 

enot/uporab. 

105,95 

enot/uporab. 

141,59 

enot/uporab. 

 

 

 Število enot knjižnične zbirke na skupno število aktivnih uporabnikov 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

62,88 

enot/uporab. 

66,22 

enot/uporab. 

67,60 

enot/uporab. 

70,99 

enot/uporab. 

71,21 

enot/uporab. 

92,10 

enot/uporab. 
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 Prirast knjižničnega gradiva na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1,73 

enot/uporab. 

1,54  

enot/uporab. 

1,70 

enot/uporab. 

1,47 

enot/uporab. 

1,83 

enot/uporab. 

1,91 

enot/uporab. 

 

 

 Prirast knjižničnega gradiva na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda/univerze 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3,52 

enot/uporab. 

3,08  

enot/uporab. 

3,15 

enot/uporab. 

2,61 

enot/uporab. 

2,89 

enot/uporab. 

3,76 

enot/uporab. 

 

 

 Prirast knjižničnega gradiva na skupno število aktivnih uporabnikov 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2,39 

enot/uporab. 

2,11 

enot/uporab. 

2,15 

enot/uporab. 

1,77 

enot/uporab. 

1,95 

enot/uporab. 

2,44 

enot/uporab. 

 

 

 Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, na aktivnega uporabnika z 

visokošolskega zavoda/univerze 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0,60 

enot/uporab. 

0,26 

enot/uporab. 

0,18 

enot/uporab. 

0,13 

enot/uporab. 

0,13 

enot/uporab. 

0,22 

enot/uporab. 

 

 

 Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, na skupno število aktivnih 

uporabnikov 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0,41 

enot/uporab. 

0,18 

enot/uporab. 

0,12 

enot/uporab. 

0,09 

enot/uporab. 

0,09 

enot/uporab. 

0,14 

enot/uporab. 

 

 

 Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, na aktivnega uporabnika z 

visokošolskega zavoda/univerze (tiskane in elektronske publikacije) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0,81 

enot/uporab. 

0,93 

enot/uporab. 

3,55 

enot/uporab. 

2,68 

enot/uporab. 

2,44 

enot/uporab. 

2,83 

enot/uporab. 
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 Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, na skupno število aktivnih 

uporabnikov (tiskane in elektronske publikacije) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0,55 

enot/uporab. 

0,64 

enot/uporab. 

2,42 

enot/uporab. 

1,83 

enot/uporab. 

1,64 

enot/uporab. 

1,84 

enot/uporab. 

 

 

 Letni prirast e-zaključnih del Univerze v Mariboru vključenih v DKUM  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4.216 

naslovov 

4.621  

naslovov 

3.491 

naslovov 

2.994 

naslovov 

6.109 

naslovov 

7.210 

naslovov 

 

 

 Delež (odstotek) gradiva v prostem pristopu 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

20 % 17,14 % 17,66 % 16,67 % 15,53 % 15,14 % 

 

 

Strokovni standardi (2012) predpisujejo, da mora knjižnica v okviru finančnih zmožnosti informacijske 

vire zagotavljati na kar najbolj učinkovit način. Pri nakupu elektronskih informacijskih virov oziroma 

zagotavljanju dostopa do njih naj daje prednost konzorcijski nabavi. Knjižnica mora imeti javno 

objavljen dokument o gradnji in razvoju knjižnične zbirke ter zagotavljanju drugih informacijskih virov. 

Prav tako strokovni standardi predpisujejo, da naj ima visokošolska knjižnica pravila in pogoje uporabe 

informacijskih virov, ki jih knjižnica pridobiva pod licenčnimi pogoji, jasno zapisane in objavljene.  

 

Število enot knjižnične zbirke na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda je v letu 2016 skokovito 

poraslo (26 % oz. za 35,64 enot/uporabnika), vendar to predvsem na račun zmanjšanja števila aktivnih 

uporabnikov z visokošolskega zavoda (23 % upad). Prirast knjižničnega gradiva (na fizičnem mediju) na 

aktivnega uporabnika tako znaša 3,76 enote (2015: 2,89), delno tudi zaradi porasta števila enot 

knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom (22 % več kot leta 2015). 

 

Z nakupom je UKM uspela v letu 2016 zagotoviti torej nekoliko več gradiva na aktivnega uporabnika z 

visokošolskega zavoda – 0,22 enote/uporabnika (leta 2014 in 2015 o, 13. enote/uporabnika).  Ta 

indikator je sicer intenzivno upadal od leta 2009, ko je znašal 0,83 enote na aktivnega uporabnika z 

visokošolskega zavoda.  Na skupno število aktivnih uporabnikov je prirast, zagotovljen z nakupom, v 

letu 2016 znašal še vedno le 0,14 enote! 

 

Na segmentu periodičnih publikacij je ta indikator od leta 2013 upadal, v letu 2016 pa nekoliko narasel, 

saj njegova vrednost znaša 2,83 periodične publikacije na aktivnega uporabnika z visokošolskega 

zavoda (2013: 3,55, 2014: 2,68, 2015: 2,44), kar gre predvsem na račun manjšega števila aktivnih 

uporabnikov  z visokošolskega zavoda. 
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Delež gradiva v prostem pristopu se prav tako od leta 2013 upada in znaša 15,14 %, delno zaradi 

permanentnega izvajanja redakcije gradiva v prostem pristopu, delno pa zaradi manjšega prirasta 

knjižničnega gradiva. 

 

 

4.1.2      Bibliografska dejavnost 

 

4.1.2.1  Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – bibliografska dejavnost 

 

Preglednica 28: Kazalci – bibliografska obdelava (na dan 31.12. 2011-2016) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v 

vzajemno bibliografsko bazo podatkov 
7.880 7.645 6.999 7.506 7.537 9.009 

Število redigiranih zapisov v vzajemni 

bibliografski bazi podatkov  
1.859 1.087 1.186 4.690 5.522 6.630 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) 

zapisov v lokalno bibliografsko bazo 

podatkov knjižnice 

20.910 20.582 20.481 18.258 19.265 21.570 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) 

zapisov v normativno bazo podatkov za 

avtorstva 

3.297 2.893 3.167 2.200 1.675 2.609 

Število verificiranih značnic v zapisih v 

normativni bazo podatkov za avtorstva 
481 195 128 576 565 744 

Število kreiranih zapisov za bibliografijo 

zaposlenih na visokošolskem zavodu 
107 71 76 31 240 188 

Število redigiranih zapisov za bibliografijo 

zaposlenih na visokošolskem zavodu 
45 24 22 3 22 89 

Število kreiranih zapisov za bibliografijo 

zunanjih naročnikov 
912 1.404 1.360 1.411 1.212 1.642 

Število redigiranih zapisov za bibliografijo 

zunanjih naročnikov 
691 535 694 690 745 2.064 

  

  

 Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bazo podatkov na EPZ strokovnega delavca 

– katalogizatorja  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

231,76 

zapisov/ 

katalog. 

231,76  

zapisov/ 

katalog. 

225,77 

zapisov/ 

katalog. 

242,13 

zapisov/ 

katalog. 

243,13 

zapisov/ 

katalog. 

281,53 

zapisov/ 

katalog. 
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 Število redigiranih zapisov v vzajemni bazi podatkov na EPZ strokovnega delavca – 

katalogizatorja  

 

2011 20012 2013 2014 2015 2016 

54,68 

zapisov/ 

katalog. 

32,94  

zapisov/ 

katalog. 

38,26 

zapisov/ 

katalog. 

151,29 

zapisov/ 

katalog. 

178,13 

zapisov/ 

katalog. 

207,19 

zapisov/ 

katalog. 
 

 

 Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bazo podatkov na EPZ strokovnega 

delavca – katalogizatorja  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

531,79 

zapisov/ 

katalog. 

623,70  

zapisov/ 

katalog. 

660,68 

zapisov/ 

katalog. 

588,97 

zapisov/ 

katalog. 

621,45 

zapisov/ 

katalog. 

674,06 

zapisov/ 

katalog. 
 

 

 Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v normativno bazo podatkov za avtorstva na 

EPZ strokovnega delavca – katalogizatorja  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

96,97 

zapisov/ 

katalog. 

87,67  

zapisov/ 

katalog. 

102,16 

zapisov/ 

katalog. 

70,97 

zapisov/ 

katalog. 

54,03 

zapisov/ 

katalog. 

81,53 

zapisov/ 

katalog. 
 

 

 Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazi podatkov za avtorstva na EPZ 

strokovnega delavca – katalogizatorja  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

14,15 

zapisov/ 

katalog. 

5,91 

zapisov/ 

katalog. 

4,13 

zapisov/ 

katalog. 

18,58 

zapisov/ 

katalog. 

18,23 

zapisov/ 

katalog. 

23,25 

zapisov/ 

katalog. 

 

 

 Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu na EPZ 

strokovnega delavca – bibliografa  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

53,5 

zapisov/ 

bibliografa 

35,5 

zapisov/ 

bibliografa 

76 

zapisov/ 

bibliografa 

31 

zapisov/ 

bibliografa 

240 

zapisov/ 

bibliografa 

188 

zapisov/ 

bibliografa 
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 Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu na EPZ 

strokovnega delavca – bibliografa 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

22,5 

zapisov/ 

bibliografa 

12 

zapisov/ 

bibliografa 

22 

zapisov/ 

bibliografa 

3 

zapisov/ 

bibliografa 

22 

zapisov/ 

bibliografa 

89 

zapisov/ 

bibliografa 

 

 

 Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov na EPZ strokovnega delavca – 

bibliografa 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

456 

zapisov/ 

bibliografa 

702 

zapisov/ 

bibliografa 

1.360 

zapisov/ 

bibliografa 

1.411 

zapisov/ 

bibliografa 

1.212 

zapisov/ 

bibliografa 

1.642 

zapisov/ 

bibliografa 

 

 

 Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov na EPZ strokovnega delavca – 

bibliografa 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

345,5 

zapisov/ 

bibliografa 

267,5 

zapisov/ 

bibliografa 

694 

zapisov/ 

bibliografa 

690 

zapisov/ 

bibliografa 

745 

zapisov/ 

bibliografa 

2.064 

zapisov/ 

bibliografa 

 

 

UKM je v letu  2016 prispevala v vzajemno bazo podatkov 9.009 zapisov oz. 20 % več kot  leto poprej, 

kar pomeni 281,53 zapisov na strokovnega delavca-katalogizatorja oz. 38,4 zapise več kot leto poprej.  

Povečanje  je delno pogojeno z manjšo rastjo števila strokovnih delavcev –katalogizatorjev,  delno pa 

z upadom finančnih sredstev za nakup knjižničnega gradiva, zaradi česar se je povečalo delo pri 

obdelavi knjižničnih darov iz preteklih let in retrospektivni katalogizaciji.  

 

Prispevek UKM na področju  bibliografije raziskovalcev v letu 2016 je večji na področju zunanjih 

naročnikov, kjer je bilo kreiranih  1.642 zapisov in redigiranih  2.064, medtem ko je delež  t.i. notranjih 

naročnikov oz. zaposlenih na visokošolskem zavodu manjši, saj glavnino teh zapisov  kreirajo bibliografi 

v visokošolskih knjižnicah matičnih visokošolskih zavodov. 
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4.2    Knjižnične storitve 

 

4.2.1 Uporaba knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov 

 

Preglednica 29: Statistika transakcij izposoje za UKM v letih 2011-20163  

 (Vir: COBISS - Kooperativni online bibliografski sistem in servisi) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število izposoj 149.480 145.810 133.151 119.060 102.898 91.570 

Število rezervacij 37.539 44.076 48.726 43.511 43.218 43.781 

Število podaljšanj 162.218 177.998 172.930 192.309 204.193 191.192 

 

 

Preglednica 30: Statistika uporabe COBISS/OPAC-a za UKM v letih 2011-20164  

 (Vir: COBISS - Kooperativni online bibliografski sistem in servisi 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število iskanj 553.544 458.629 423.628 364.109 317.106 302.775 

Število izpisov 951.405 983.228 877.833 914.160 948.825 949.542 

 

 

Preglednica 31: Uporaba elektronskih informacijskih virov v letih 2014 do 2016  

 

Opravilo 2014 2015 2016 

Število dostopov do elektronskih inf. virov (UM) 7.399.467 16.492.787 50.327.260 

Število oddaljenih dostopov (strežnik UKM) 77.887 193.006 139.407 

Število vpogledov v elektronske inf. vire:  
- izvlečki 
- celotna besedila 

 
114.163 
321.896 

 
109.430 
353.332 

 
151.249 
424.928 

 

 

 

Leta 2014 je Univerzitetna knjižnica Maribor nabavila EBSCO napredno iskalno orodje EDS (eng. 

Electronic Discovery Service), ki ga je poimenovala UM:NIK. UM:NIK združuje v centralni bibliografski 

indeks 51 različnih informacijskih virov in uporabniku omogoča hkratno iskanje po vseh informacijskih 

virih, ki jih UKM ponuja akademski skupnosti. V preglednici 32 je prikazana uporaba elektronskih 

                                                           
3 Legenda  

Število izposoj: seštevek vseh izposoj (izposoja na dom in v čitalnico) 
 Število rezervacij: seštevek vseh rezervacij gradiva (rezervacija izposojenega in prostega gradiva v knjižnici in preko 
COBISS/OPAC-a)  
Število podaljšanj: seštevek vseh podaljšanj (podaljšanje z ročnim vpisom novega datuma, preko telefonskega odzivnika in 
preko COBISS/OPAC-a) 

 
4 Legenda: 

Število iskanj: število iskanj, ki so jih uporabniki naredili v COBISS/OPAC-u v izbrani lokalni bazi podatkov  
Število izpisov: število prikazanih zapisov v COBISS/OPAC-u, najdenih v izbrani lokalni bazi podatkov 
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informacijskih virov preko naprednega iskalnika EBSCO EDS UM:NIK-a in razvidno je povečanje 

uporabe.  

 

Preglednica 32: Uporaba elektronskih informacijskih virov na UM  v letih 2014 in 2015  

 

Ime vira Leto 

Število 

pregledanih 

celotnih be-

sedil člankov 

Število 

pregledanih 

izvlečkov 

Število 

dostopov 

ACS (American Chemical Society) 

2014 4.131 5.131 / 

2015 4.096 4.553 / 

2016 4.100 4.445 / 

APS 

2014 613 / / 

2015 501 / / 

2016 633 / / 

CINAHL with Full Text 

(EBSCO host) 

2014 3.455 6.685 667.740 

2015 5.225 10.925 1.493.510 

2016 7.803 17.276 3.883.337 

EBSCOhost  

2014 40.491 54.980 6.011.189 

2015 73.183 55.886 13.447.820 

2016 81.117 102.089 42.584.018 

EMERALD EMX  

2014 11.423 / / 

2015 10.634 / / 

2016 11.919 757 / 

GROVE Art Online 

2014 / / / 

2015 229 / / 

2016 194 / / 

GROVE Music Online 

2014 / / / 

2015 285 / / 

2016 460 / / 

IEEE 

2014 9.290 2.004 / 

2015 10.233 2.207 / 

2016 9.021 2.768 / 

IOS Press 

2014 323 / / 

2015 325 / / 

2016 17 / / 

JSTOR 

2014 19.069 / / 

2015 18.837 / / 

2017 19.179 / / 

MLA / LRC 

(GALE) 

2014 179 / 398 

2015 294 / 750 

2016 655 / / 

Ovid (vse) 

2014 / 5.270 3.406 

2015 / 1.391 2.329 

2016 / 297 985 

Ovid AGRIS 
2014 / 218 616 

2015 / 136 429 
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2016 / 36 171 

Ovid CAB/FSTA 

2014 / 3.260 576 

2015 / 494 837 

2016 / 327 133 

PsycART  

2014 5.390 1.694 662.951 

2015 3.865 1.255 1.486.317 

2016 6.331 2.067 3.854.874 

SAGE Journals Online 

2014 12.215 / / 

2015 10.048 / / 

2016 14.015 / / 

Science 

Direct  

2014 150.420 14.527 40.824 

2015 144.242 13.142 50.122 

2016 194.620 / / 

Scopus 

2014 / 11.703 10.013 

2015 / 8.662 9.051 

2016 / 16.876 / 

SpringerLink  

2014 18.535 / / 

2015 17.372 / / 

2016 23.035 / / 

Ulrichs Periodicals Directory 

2014 2.558 / 1.754 

2015 1.851 / 1.622 

2016 2.147 / 1.511 

WILEY 

2014 14.090 / / 

2015 13.449 / / 

2016 15.346 / / 

SKUPAJ 

2014 292.182 105.472 7.399.467 

2015 314.155 98.651 16.492.787 

2016 397.051 146.947 50.327.260 

 

Preglednica 33: Uporaba e-knjig v letih 2014 do 2016 

 

 
EBSCOebooks 

2014 2015 2016 

Št. izposojenih e-knjig 479 1.007 694 

Št. on-line prebranih e-knjig 2.000 8.544 9.539 

Št. izvlečkov / 7.509 8.461 

Št. dostopov / 2.975.448 7.696.592 

 

 

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM) je institucionalni repozitorij UM. Podpira odprti dostop 

do znanstvenoraziskovalnih, strokovnih in drugih del in raziskovalnih podatkov, ki nastajajo na univerzi 

v procesih raziskovanja in izobraževanja.  

DKUM vsebuje dela vseh članic UM. Poleg diplomskih, magistrskih, doktorskih in drugih del študentov 
vključujemo v DKUM tudi recenzirane objave iz sofinanciranih projektov, elektronske visokošolske 
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učbenike in učna gradiva ter druga dela, katerih avtorji so sodelavci UM ali je UM njihov založnik. UKM 
v skladu z dogovorom izvaja vzdrževanje sistemske programske opreme in nudi pomoč uporabnikom. 
 

V tabeli je prikazano število ogledov in prenosov gradiv glede na organizacijo za preteklo leto: 

#  število ogledov oz. prenosov v izbranem letu; 

%  delež ogledov oz. prenosov glede na celoten promet v izbranem letu; 

Δ (%)  relativna sprememba števila ogledov oz. prenosov glede na lansko leto, npr. vrednost +100% 

pomeni podvojitev prometa glede na prejšnje leto, vrednost 0% pomeni enak promet in ∞ pomeni, 

da prejšnje leto prometa sploh ni bilo. 

 

 

Preglednica 34: Statistika ogledov in prenosov gradiv v DKUM v letu 2016 

Organizacija 
Ogledov Prenosov 

# % Δ (%) # % Δ (%) 

EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta 566.260 16.7 -1.8 287.411 19.5 +20.1 

FE - Fakulteta za energetiko 34.770 1.0 +17.9 14.703 1.0 +19.2 

FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko 
497.159 14.6 +9.2 106.362 7.2 +31.1 

FF - Filozofska fakulteta 246.517 7.3 +22.9 115.553 7.8 +36.3 

FGPA - Fakulteta za gradbeništvo, prometno 

inženirstvo in arhitekturo 
194.815 5.7 +4.8 80.787 5.5 +31.1 

FKBV - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 71.830 2.1 +3.4 31.450 2.1 +24.2 

FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 105.997 3.1 +6.8 30.044 2.0 +18.7 

FL - Fakulteta za logistiko 111.137 3.3 +8.9 41.022 2.8 +20.6 

FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko 74.738 2.2 +17.0 24.804 1.7 +33.3 

FOV - Fakulteta za organizacijske vede 304.166 9.0 -3.9 153.060 10.4 +11.8 

FS - Fakulteta za strojništvo 296.278 8.7 -1.7 82.153 5.6 +26.1 

FT - Fakulteta za turizem 2.307 0.1 +286.4 1.488 0.1 +512.3 

FVV - Fakulteta za varnostne vede 194.807 5.7 +2.0 131.076 8.9 +17.4 

FZV - Fakulteta za zdravstvene vede 195.110 5.7 +7.5 117.549 8.0 +11.0 

MF - Medicinska fakulteta 14.028 0.4 -6.1 4.822 0.3 +19.7 

PEF - Pedagoška fakulteta 257.964 7.6 +21.9 120.725 8.2 +33.0 

PF - Pravna fakulteta 211.356 6.2 +22.8 130.905 8.9 +32.9 

UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor 2.947 0.1 -20.5 177 0.0 +136.0 

UM - Univerza v Mariboru 15.574 0.5 +1,837.1 2.624 0.2 +886.5 

(Brez organizacije) 618 0.0 -99.4 732 0.0 -77.3 

Skupaj 2016 3.398.378 100.0 +3.7 1.477.447 100.0 +23.2 

Skupaj 2015 3.278.616 100.0 -29.7 1.199.018 100.0 +130.4 
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4.2.1.1  Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti –  uporaba knjižničnega gradiva in drugih 

informacijskih virov 

 

Preglednica 35: Kazalci uporabe knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov 

(na dan 31. 12. 2011- 2016) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število izposojenih enot gradiva na 

dom 
265.202 285.963 277.021 288.283 296.090 276.458 

Število izposojenih enot gradiva v 

prostore knjižnice 
85.042 86.898 82.662 87.757 79.831 101.035 

Število medknjižnično izposojenih/ 

posredovanih enot gradiva  

(v druge knjižnice in iz drugih knjižnic) 

2.796 1.996 2.068 1.910 1.652 2.004 

Število zahtevkov za medknjižnično 

izposojo 
2.958 2.118 2.050 2.017 1.737 2.391 

Skupaj število izposojenih enot 

gradiva  
350.244 372.861 359.683 376.040 375.921 377.493 

Število izpisov v knjižnični katalog 

COBISS/OPAC (statistika IZUM) 
/ / / / 997.167 949.542 

Število iskanj v knjižničnem katalogu 

COBISS/OPAC (statistika IZUM) 
553.544 458.629 423.628 364.109 333.769 302.775 

Uporaba storitve oddaljenega 

dostopa (št. prijav; izpolnjuje UKM) 
48.048 40.959 62.543 77.887 193.006 139.407 

Število vpogledov v elektronske vire 

(povzetek, celotno besedilo)  
306.383 278.486 306.074 436.059 462.762 576.177 

 

 

 Število izposojenih enot gradiva na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

25,4 

izposoj/ 

uporabnika 

na dom 

27,98  

izposoj/ 

uporabnika 

na dom 

26,96 

izposoj/ 

uporabnika 

na dom 

28,81 

izposoj/ 

uporabnika 

na dom 

19,66 

izposoj/ 

uporabnika 

na dom 

35,59 

izposoj/ 

uporabnika 

na dom 

8,15 

izposoj/ 

uporabnika 

v knjižnico 

8,50 

izposoj/ 

uporabnika 

v knjižnico 

8,04 

izposoj/ 

uporabnika 

v knjižnico 

8,77 

izposoj/ 

uporabnika 

v knjižnico 

7,89 

izposoj/ 

uporabnika 

v knjižnico 

13,01 

izposoj/ 

uporabnika 

v knjižnico 

33,55 

izposoj/ 

uporab. 

36,48 

izposoj/ 

uporab. 

35,00 

izposoj/ 

uporab. 

37,59 

izposoj/ 

uporab. 

37,14 

izposoj/ 

uporab. 

48,60 

izposoj/ 

uporab. 
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 Število izposojenih enot gradiva na aktivnega uporabnika knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

17,3 

izposoj/ 

uporab.  

na dom 

19,13 

izposoj/ 

uporab.  

na dom 

18,38 

izposoj/ 

uporab.  

na dom 

19,60 

izposoj/ 

uporab.  

na dom 

19,66 

izposoj/ 

uporab.  

na dom 

23,15 

izposoj/ 

uporab.  

na dom 

5,5 

izposoj/ 

uporab. 

v knjižnico 

5,81 

izposoj/ 

uporab. 

v knjižnico 

5,49 

izposoj/ 

uporab. 

v knjižnico 

5,97 

izposoj/ 

uporab. 

v knjižnico 

5,30 

izposoj/ 

uporab. 

v knjižnico 

8,46 

izposoj/ 

uporab.  

v knjižnico 

22,80 

izposoj/ 

uporab. 

24,94 

izposoj/ 

uporab. 

23,87 

izposoj/ 

uporab. 

25,57 

izposoj/ 

uporab. 

24,96 

izposoj/ 

uporab. 

31,62 

izposoj/ 

uporab. 

 

 

 Delež (odstotek) izposojenih enot gradiva glede na število vseh enot v knjižni zbirki, 

namenjenih izposoji (obrat zbirke) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

36,26 % 37,67 % 35,31 % 36,01 % 35,06 34,33 

 

 

 Povprečni čakalni čas (v minutah) za gradivo, naročeno iz skladišča (ažurnost dostave; od 

naročila do prejema za deset naključno izbranih publikacija) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

10 

minut 

9,51 

minut 

9,50 

minut 

9,32 

minut 

9,48 

minut 

9,38 

minut 

 

 

 Povprečni čakalni čas (v delovnih dnevih) za medknjižnično naročeno gradivo (pri desetih 

naključno izbranih publikacijah) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3,5 

dni/naročilo 

3,5 

dni/naročilo 

3,4 

dni/naročilo 

3,2 

dni/naročilo 

3,1 

dni/naročilo 

3,1 

dni/naročilo 

 

 

 Delež (odstotek) realiziranih zahtevkov za medknjižnično izposojo glede na vse zahtevke 

(uspešnost medknjižnične izposoje) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

94,52% 94,24 % 99,13 % 94,70 % 95,11 % 83/81 % 
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 Delež (odstotek) gradiva, ki se nahaja na ustreznem mestu v prostem pristopu (urejenost 

prostega pristopa; pri dvajset naključno izbranih publikacijah) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

83 % 89 % 91 % 91 % 92 % 91 % 

 

 

 Število vpogledov (povzetek, polno besedilo) v elektronske vire na aktivnega uporabnika 

knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

19,94 

vpogledov/ 

uporabnika 

18,63  

vpogledov/ 

uporabnika 

20,31 

vpogledov/ 

uporabnika 

29,64 

vpogledov/ 

uporabnika 

30,72 

vpogledov/ 

uporabnika 

48,25 

Vpogledov/ 

uporabnika 

 

 

 Število vpogledov (povzetek, polno besedilo) v elektronske vire na aktivnega uporabnika 

knjižnice z visokošolskega zavoda 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

29,34 

vpogledov/ 

uporabnika 

27,24 

vpogledov/ 

uporabnika 

29,78 

vpogledov/ 

uporabnika 

43,58 

vpogledov/ 

uporabnika 

45,72 

vpogledov/ 

uporabnika 

74,18  

vpogledov/ 

uporabnika 

 

 

Porast izposoje fizičnih enot gradiva v letu 2016 je znašal slabih 0,5 % in to na račun čitalniške in 

medknjižnične izposoje, medtem ko je izposoja na dom upadla za 7 %.  Število izposojenih enot gradiva 

na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda je tako naraslo za 11,46 izposojenih izvodov oz. 24 

%, vendar ne samo na račun porasta izposoje, ampak tudi zaradi zmanjšanja števila aktivnih 

uporabnikov z visokošolskega zavoda. Zmanjšanje števila teh uporabnikov je tudi delni razlog za 

povečanje števila vpogledov v elektronske vire, saj je le teh bilo v letu 2016 kar 28,46 več na uporabnika 

oz. kar 39 % več. 

 

Obratu knjižnične zbirke kot enemu od pomembnejših kazalcev uspešnosti uporabe knjižnice oz. 

njenega gradiva smo se v preteklem letu nekoliko več posvetili. Kazalec prikazuje razmerje med 

številom izposojenih enot knjižničnega gradiva in celotnim številom enot knjižničnega gradiva. 

Namenjen je ocenjevanju splošne stopnje uporabe knjižnične zbirke, namenjene izposoji, prav tako pa 

se uporablja za ocenjevanje ustreznosti knjižnične zbirke glede na zahteve potencialnih uporabnikov.  

 

Zaradi upada finančnih sredstev in upada tako potencialnih kot aktivnih uporabnikov knjižnice v zadnjih 

letih smo podrobneje analizirali podatke obrata knjižnične zbirke ter ugotovili, da se po metodologiji 

Centra za razvoj knjižnic k številom enot knjižničnega gradiva v primeru UKM prišteva tudi arhivske 

izvode, ki pa seveda niso namenjeni izposoji, zato smo naredili popravek izračuna obrata knjižnične 

zbirke.  Po popravku izračuna je obrat knjižnične zbirke v letu 2016 znašal 0,43, kar pomeni, da sta se 

izposodili dve petini enot knjižničnega gradiva. 
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Preglednica 36: Obrat knjižnične zbirke – popravek izračuna za UKM za obdobje 2011 do 2016 

 

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Knjiž. zbirka (enote) 965.961 929.217 1.018.693 1.044.143 1.072.350 1.099.718 

od tega arhivski izvod 
(enote) 

160.827 173.294 187.004 198.048 209.352 220.143 

Knjiž. zbirka brez  
arhiv. izvoda (enote) 

805134 755923 831689 846095 862998 879575 

Izposoja (enote) 350.244 372.861 359.683 376.040 375.921 377.493 

Obrat knjiž. zbirke  
(z arhiv. izvodom) 

0,36 0,40 0,35 0,36 0,35 0,34 

Obrat knjižnične zbirke 
(brez arhiv. Izvoda) 

0,44 0,49 0,43 0,44 0,44 0,43 

 

 

 

4.2.2    Izobraževalna in svetovalna dejavnost UKM 

 

Knjižnica ima pomembno vlogo tako pri doseganju ciljev izobraževalnih programov na univerzi  kot tudi 

pri vseživljenjskem izobraževanju uporabnikov, ki postaja osrednje poslanstvo visokošolskih institucij. 

Univerzitetna knjižnica Maribor se v funkciji izobraževalne in svetovalne dejavnosti razvija v smeri 

informacijskega centra, ki se aktivno vključuje v informacijsko opismenjevanje študentov (v 

nadaljevanju IO), dijakov in ostalih uporabnikov knjižnice. Postaja središče iskanja, pridobivanja in 

posredovanja informacij iz lastnih zbirk, s pojavom elektronskih medijev pa se je njena naloga razširila 

na digitalne in druge podatkovne zbirke, ki jih nudijo knjižnice in številne druge ustanove in jih vključuje 

v IO uporabnikov. Zaveda se pomena informacijskega opismenjevanja študentov, zato izobraževanja 

skrbno načrtuje in izvaja po vnaprej zastavljenih ciljih  programov.  

 

UKM ponudbo izobraževalnih vsebin promovira na domači spletni strani ter na spletnih straneh 

visokošolskih oz. srednješolskih izobraževalnih ustanov, preko moodla, raziskovalnih vodičev UKM, 

Facebook profila UKM, ustaljene adreme izobraževalnih institucij ter preko drugih medijev. Pri 

obveščanju sodelujemo z UM (napovednik dogodkov), kot sodelujočo institucijo pa UKM promovira 

organizator dogodka, pri katerem knjižnica sodeluje. 

 

Preglednica 37: Usposabljanja uporabnikov z visokošolskega zavoda  

v letih 2014 do 2016 

 

Oblika 

usposabljanja 

Število udeležencev Število ur 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Individualno 

usposabljanje 
1.820 1.773 2.019 212 212 190 

Skupinsko 

usposabljanje 
1.956 3.387 2.181 122 166 65 

Skupaj 3.776 5.160 4.200 334 378 255 
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4.2.2.1   Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – izobraževanje 

 

Preglednica 38: Kazalci – izobraževalna dejavnost (2011-2016) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število ur individualnega usposabljanja 

študentov z visokošolskega zavoda 
278 218 196 212 185 190 

Število udeležencev individualnega 

usposabljanja študentov z visokošol.  zavoda 
1.119 1.759 1.790 1.820 1.773 2.019 

Število ur skupinskega usposabljanja 

študentov z visokošolskega zavoda 
32 64 92 122 69 65 

Število udeležencev skupinskega 

usposabljanja študentov z visokošol. zavoda 
1.617 1.545 1.583 1.956 1.381 2.181 

Število ur individualnega usposabljanja 

drugih uporabnikov 
152* 6 8 3 0 0 

Število udeležencev individualnega 

usposabljanja drugih uporabnikov 
512* 6 68 22 0 0 

Število ur skupinskega usposabljanja drugih 

uporabnikov 
106* 48 71 94 52 96 

Število udeležencev skupinskega 

usposabljanja drugih uporabnikov 
1.622 1.235 1.629 2.109 2.002 1.994 

* spremenjena metodologija 

 

 Število udeležencev individualnega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro  

usposabljanja 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4,03  

uporab./uro 

8,07 

uporab./uro 

9,13 

uporab./uro 

8,58 

uporab./uro 

9,58 

uporab./uro 

10,63 

uporab./uro 

 

 

 Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov na uro usposabljanja 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3,37 

uporab./uro 

1,00 

uporab./uro 

8,50 

uporab./uro 

7,33 

uporab./uro 

0 

uporab./uro 

0 

uporab./uro 

 

 

 Število udeležencev skupinskega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro usposabljanja 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

50,53 

uporab./uro 

24,14 

uporab./uro 

17,21 

uporab./uro 

16,03 

uporab./uro 

20,01 

uporab./uro 

33,55 

uporab./uro 
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 Število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov na uro usposabljanja 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

15,30 

uporab./uro 

25,60 

uporab./uro 

22,94 

uporab./uro 

22,44 

uporab./uro 

38,58 

uporab./uro 

20,77 

uporab./uro 

 

 

 

4.2.3   Promocijska, prireditvena  in založniška dejavnost 

 

Promocija storitev in dejavnosti UKM izhaja iz dokumenta Strategija promocije in odnosov z javnostmi 

Univerzitetne knjižnice Maribor in iz letnih zastavljenih ciljev – gre za redno promoviranje storitev, 

dejavnosti, stila ustanove na eni strani in ažurno obveščanje o dogodkih in novih storitvah, ki so 

uporabnikom na voljo, na drugi. Ob ustaljenih klasičnih kanalih obveščanja, ki dosežejo velik del 

uporabnikov knjižnice (domača stran UKM, FB-profil, napovedniki v medijih, na UM, sporočanje z 

COBISS sporočili, obveščanje po adremi …), je promocija razširila svojo dejavnost tudi z nekaterimi 

novimi možnostmi – tako je svoje dogodke začela objavljati tudi na portalu za predstavljanje kulturnih 

dogodkov v Mariboru Maribor is the future in obveščanje širila še na nekatere druge spletne portale.  

Za klasično promocijo knjižničnih storitev je bila vsebinsko in oblikovno pripravljena in izdana brošura 

Pozdrav iz UKM v slovenskem in angleškem jeziku. 

Univerzitetna knjižnica Maribor je sama ali v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in drugimi ustanovami 

v Glazerjevi dvorani, razstaviščih ali drugih prostorih knjižnice leta 2016 pripravila prireditve (vključno 

z razstavami), s katerimi je promovirala svojo osnovno dejavnost in gradivo (priloga 10). 

 

 

Preglednica 39:  Število prireditev UKM v letih 2014 do 2016 

 

2014 2015 2016 

 120 (89+31)  129 (98+31) 120 (88+32) 

 

 

4.2.3.1 Kazalniki uspešnosti dejavnosti – predstavitvena in promocijska dejavnost  

 

Preglednica 40: Kazalci – predstavitvena in promocijska dejavnost v letih 2011-2016 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vodeni ogledi knjižnice za skupine 

 (število skupin) 
49 53 110 121 225 133 

Število udeležencev vodenih ogledov  

knjižnice za skupine 
982 1.022 3.207 4.065 3.387 4.175 

Število udeležencev individualnih ogledov 

 in predstavitev knjižnice 
13 7 11 22 0 65 

Skupaj število udeležencev ogledov  

in predstavitev knjižnice 
995 1.029 3.218 4.087 3.387 4.240 

Število vseh v knjižnici izvedenih razstav  

(lastne, gostujoče, soorganizirane) 
41 34 26 31 30 33 
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Skupaj število obiskovalcev razstav 3.460 4.770 5.035 11.080 11.185 11.210 

Število vseh v knjižnici drugih prireditev  

(lastne, gostujoče, soorganizirane) 
37 78 83 104 93 89 

Skupaj število obiskovalcev drugih 

prireditev 
1.980 2.340 2.490 4.596 4.852 3.795 

 

 

 Povprečno število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

20,04 

udeležencev 

19,28 

udeležencev 

29,15 

udeležencev 

33,60 

udeležencev 

15,05 

udeležencev 

31,39 

udeležencev 

 

 

 Povprečno število obiskovalcev izvedenih razstav 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

84,99 

obiskovalcev 

140,29 

obiskovalcev 

193,65 

obiskovalcev 

357,42 

obiskovalcev 

372,83 

obiskovalcev 

339,70 

obiskovalcev 

 

 

 Povprečno število obiskovalcev drugih prireditev  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

53,51 

obiskovalcev 

30 

obiskovalcev 

30 

obiskovalcev 

44,19 

obiskovalcev 

52,17 

obiskovalcev 

42,64 

obiskovalcev 

 

 

Založniška dejavnost  

 

1. LONČAR, Nina, 1976- 
        Živeče fotografije v življenski velikosti [Elektronski vir] : 120 let kinematografov v Mariboru / besedila 

Nina Lončar ; vizualna podoba Dejan Štampar ; tehnična izvedba Jan Bezget. - Spletna stran. - Maribor : 

Univerzitetna knjižnica, 2016- 

Način dostopa (URL): http://kinematografivmariboru.si/ 

COBISS.SI-ID 90847745 

 

2.        KJE so naše ladje? [Elektronski vir] : evropska noč raziskovalcev "Znanost za življenje" / kamera Matjaž 
Hrovatin ; montaža Borut Gaber ; koordinatorica Bernarda Korez. - El. videoposnetek. - Maribor : 
Univerzitetna knjižnica, 30. 9. 2016 
Način dostopa (URL): 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul%3barnesvideo=AC8EFBFECA0BE732C69E2464BC29CADDA8BD4B69

D3745C0BF4DADE64A369536A?id=U1KRKYBTFcSiWVfYjq1psXET 

COBISS.SI-ID 89261057 

 

http://kinematografivmariboru.si/
https://video.arnes.si/portal/asset.zul%3barnesvideo=AC8EFBFECA0BE732C69E2464BC29CADDA8BD4B69D3745C0BF4DADE64A369536A?id=U1KRKYBTFcSiWVfYjq1psXET
https://video.arnes.si/portal/asset.zul%3barnesvideo=AC8EFBFECA0BE732C69E2464BC29CADDA8BD4B69D3745C0BF4DADE64A369536A?id=U1KRKYBTFcSiWVfYjq1psXET
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3. KAC, Dejan 
       Mariborski železniški most : 1846-1866-2016 : Knjižno in Likovno razstavišče Univerzitetne knjižnice 

Maribor, 8. 3.-11. 4. 2016 : [(foto)portret mariborskega železniškega mostu] / [besedili Dejan Kac 

(Mariborski železniški most: 1846-1866-2016), Breda Ilich Klančnik (Foto)portret mariborskega 

železniškega mostu]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica Maribor, 2016 (Ljubljana : SŽ - Železniška tiskarna). 

- 36 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm. - (Razstavni katalogi UKM ; zv. 7) 

COBISS.SI-ID 86059521 

 

4. FERLEŽ, Jerneja 
       Pozdrav iz UKM : vodnik Univerzitetne knjižnice Maribor / avtorji besedil Jerneja Ferlež, Vesna Lorenc, 

Vlasta Stavbar. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2016. - [24] str. : ilustr. ; 19 x 12 cm 

COBISS.SI-ID 90689025 

 

 

5. FERLEŽ, Jerneja 
       Greetings from the UKM : the University of Maribor Library guide / authors Jerneja Ferlež, Vesna 

Lorenc, Vlasta Stavbar ; translation Maja Jelen. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2017. - [24] str. : ilustr. ; 

19 x 12 cm 

COBISS.SI-ID 90689281 

 

6. Zloženke ob razstavah in prireditvah 
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4.3 Uporabniki  

 

4.3.1     Število in struktura uporabnikov 

 

Preglednica 41: Člani UKM v letih 2011-2016 

 

Kategorije članov 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Študenti - dodiplomski, redni 8.363 8.031 7.930 8.401 8.413 6.530 

Študenti - dodiplomski, izredni 698 605 495 309 348 171 

Študenti - podiplomski 698 906 1.147 658 551 432 

Študenti - vsi 9.759 9.542 9.572 9.368 9.312 7.133 

Študenti in zaposleni na UM 10.441 10.222 10.277 10.005 10.121 7.767 

Zaposleni na UM 682 680 705 637 809 634 

Zaposleni (drugi) 2.619 2.381 2.274 2.171 2.399 2.056 

Zaposleni - vsi 3.301 3.061 2.979 2.808 3.208 2.690 

Srednješolci 828 893 950 849 702 583 

Upokojenci 220 213 222 222 235 197 

Tuji državljani 42 46 45 43 42 38 

Drugi člani 1.212 1.190 1.301 1.418 1.561 1.299 

Skupno število članov UKM 15.362 14.948 15.069 14.708 15.060 11.940 

 

V letu 2016 beležimo upad števila aktivnih članov pri vseh kategorijah, in sicer kar za 21 % (3.120 

aktivnih članov manj). Pri primarni ciljni skupini – študentih in zaposlenih na visokošolskem zavodu – 

znaša ta upad 23 %, pri vseh ostalih kategorijah pa 16 % (746 aktivnih članov manj). Izrazito velik upad 

(za 97 %) pri kategoriji pravnih institucij (znotraj kategorije drugi člani) je posledica brisanja tovrstnih 

članov zaradi načrtovanega prehoda v okolje Cobiss3/Izposoja, saj je večina teh članov v novi verziji 

programa evidentiranih na drug način (kot partnerji v Cobiss3/Medknjižnična izposoja). 

 

Struktura članov ostaja v letu 2016 nespremenjena. Največji delež še vedno predstavljata kategoriji 

študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu. Naslednji dve kategoriji članov predstavljata 

kategoriji zaposleni in nezaposleni, kjer beležimo rahel porast v strukturi aktivnih članov (1,29 % pri 

kategoriji zaposlenih in 0,87 % pri kategoriji nezaposlenih). 

 

 
 

Graf 7: Delež aktivnih uporabnikov UKM iz visokošolskega zavoda/univerze 
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Upad števila aktivnih članov z visokošolskega zavoda se seveda odraža tudi v upadu deleža aktivnih 

članov z visokošolskega zavoda, saj je najnižji v preteklem sedemletnem obdobju in znaša 65,2 %. 

 

Vzroke za tako opazen upad števila aktivnih članov UKM je potrebno iskati na različnih področjih. 

Pomemben sklop dejavnikov predstavljajo spremenjene socialne in ekonomske razmere, razvoj 

tehnologije in dostopa do informacij ter sistem bolonjskega izobraževanja. Takim spremembam se 

morajo visokošolske knjižnice hitreje prilagajati. Upad finančnih sredstev, zaradi katerega knjižnice 

nabavljamo manjše število izvodov študijskega in drugega gradiva v tiskani obliki, pa predstavlja drugi 

razlog, zaradi katerega se naši člani raje napotijo po gradivo v druge knjižnice. Izjemno pomemben 

dejavnik pri iskanju razlogov za upad števila aktivnih članov pa predstavlja digitalna paradigma, po 

kateri knjižnice knjižnični fond krepimo z dostopom do strokovno raznolikega in aktualnega 

elektronskega gradiva, ki pa po trenutno veljavni metodologiji ne prispeva k beleženju aktivnih članov 

knjižnice.  

 

Preglednica 42: Potencialni uporabniki UKM z visokošolskega zavoda na dan 31. 12. 2011-2016 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dodiplomski študenti 16.481 15.294 13.641 11.631 10.756 10.212 

Podiplomski študenti 3.544 4.074 4.333 5.049 4.206 4.036 

Skupaj vsi študenti 20.025 19.368 17.974 16.680 14.962 14.248 

Visokošolski učitelji,  

visokošolski sodelavci 
924 889 878 871 909 907 

Raziskovalci, strokovni  

sodelavci, laboranti 
243 210 211 175 149 158 

Skupaj »pedagoški« 

delavci 
1.167 1.099 1.089 1.046 1.058 1.065 

Skupaj (študenti in ped. delavci) 21.192 20.467 19.063 17.726 16.020 15.313 

Zaposleni na spremljajočih 

delovnih mestih  

(»nepedagoški« delavci) 

647 710 706 774 776 783 

Skupaj vsi zaposleni 1.814 1.809 1.795 1.820 1.834 1.848 

 

Potencialne uporabnike visokošolske knjižnice predstavljajo vpisani študenti in pedagoški delavci na 

visokošolskem zavodu oz. univerzi. Največjo skupino potencialnih uporabnikov UKM (ki poleg vloge 

osrednje knjižnice univerze opravlja še druge vloge) tako predstavljajo vpisani študenti in pedagoški 

delavci na Univerzi v Mariboru. Ob spremljanju podatkov o številu vpisanih študentov v letih od 1990 

do 2014 je razvidno, da je skupno število vpisanih študentov do leta 2005 naraščalo, nato pa je skupno 

število konstantno upadalo, kar je bilo pričakovano zaradi generacijskega upada in novih, predvsem 

privatnih visokošolskih zavodov. Skupno število potencialnih uporabnikov je v zadnjem petletnem 

obdobju upadlo za 27 %, v zadnjem desetletnem obdobju pa za kar 43 %. 
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Graf 8: Število vpisanih na Univerzo v Mariboru  

 

 

4.3.1.1    Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – uporabniki  

 

Preglednica 43: Kazalci – uporabniki (na dan 31. 12. 2011-2016)  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število potencialnih uporabnikov  

visokošolske knjižnice 
21.192 20.468 19.063 17.726 16.018 15.314 

Število aktivnih uporabnikov 

 visokošolske knjižnice (fizični član) 
15.362 14.948 15.069 14.708 15.060 11.940 

Število aktivnih uporabnikov  

z visokošolskega zavoda (fizični član) 
10.441 10.222 10.277 10.005 10.121 7.767 

Število rednih in izrednih študentov  

visokošolskega zavoda (vpisani) 
20.025 19.368 17.974 16.680 14.962 14.248 

Število aktivnih uporabnikov –rednih in  

izrednih študentov visokošol. zavoda 
9.759 9.542 9.572 9.368 9.312 7.133 

Število aktivnih uporabnikov  

visokošolske knjižnice (virtualni obisk) 
/ 43.677 64.689 79.429 107.853 127.237 

Obisk knjižnice (fizični obisk) - metoda  

tipičnega tedna 
304.328 306.725 279.734 271.110 271.851 283.523 

Skupaj fizični in virtualni obisk knjižnice 304.328 350.402 344.423 350.539 379.704 410.760 

Število EPZ zaposlenih  

strokovnih delavcev knjižnice 
48 49 48 46 46 47 

Število EPZ zaposlenih strokovnih  

delavcev knjižnice – katalogizatorjev 
34 33 31 31 31 32 

Število EPZ strokovnih delavcev  

knjižnice - bibliografov 
2 2 1 1 1 1 

 

 

24.618
23.426 22.798

20.990
20.025 19.368

17.974
16.680

14.962 14.248
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Preglednica 44: Odprtost Univerzitetne knjižnice Maribor v letih 2011- 2016 (tedensko število ur) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

69 ur/teden 59 (knjižnica) 

89 (čitalnica) 

59 (knjižnica) 

89 (čitalnica) 

59 (knjižnica) 

89 (čitalnica) 

59 (knjižnica) 

89 (čitalnica) 

59 (knjižnica) 

101 (čitalnica) 

 

 

 Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno število 

potencialnih uporabnikov knjižnice (tržna prodornost) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

49,27 % 49,94 % 53,91 % 56,44 % 63,19 % 50,72 % 

 

 

 Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov – študentov visokošolskega zavoda glede na vse 

študente vpisane na visokošolski zavod 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

49 % 49,27 % 53,25 % 56,16 % 62,24 % 50,06 % 

 

 

 Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno število aktivnih 

uporabnikov knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

67,9 % 68,38 % 68,20 % 68,02 % 67,20 % 65,06 % 

 

 

Potencialnih uporabnikov Univerzitetne knjižnice Maribor v študijskem letu 2016/2017 je bilo 15.314, 

kar predstavlja upad za 704 potencialne uporabnike v primerjavi s študijskim letom poprej. Aktivnih 

uporabnikov z visokošolskega zavoda je imela UKM v obravnavanem študijskem letu 7.767, kar je sicer 

za 2.354 manj kot v preteklem študijskem letu. Zato je tudi upadel delež aktivnih uporabnikov z 

visokošolskega zavoda glede na skupno število potencialnih uporabnikov na 50,7 %. Ta pokazatelji 

strokovni standardi (2012) opredeljujejo kot tržno prodornost. Če se omejimo le na študentsko 

populacijo predstavlja njihove delež aktivnih uporabnikov knjižnice 59,74  %. Ta odstotek v zadnjih 

petih letih raste, predvsem na račun zmanjšanega vpisa študentov na Univerzo v Mariboru. 
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Graf 9: Trend naraščanja deleža aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda 

 glede na skupno število aktivnih uporabnikov 

 

 

4.3.2 Zadovoljstvo  uporabnikov s storitvami Univerzitetne knjižnice Maribor – LIBQUAL  anketa 

 

Spletna anketa LIBQUAL+ se je izvajala 3 tedne in sicer od 25. novembra 2016 do 14. decembra 2016. 

V sam vprašalnik je bilo 2.365 vpogledov, vendar 451 anketirancev je vprašalnik tudi v celoti izpolnilo. 

To omogoča ugotoviti, na katerih področjih knjižnica s svojimi storitvami zadovoljuje uporabnikova 

pričakovanja, kje jih celo presega in kje jih ne. Vprašanja za vsa tri temeljna področja so razvrščena 

naključno v vprašalniku (priloga 11). Vprašalnik obsega tudi vprašanja o splošnem zadovoljstvu s 

knjižničnimi storitvami, o vzorcu uporabe knjižnic in nekaj demografskih vprašanj o uporabnikih. 

Vprašalnik omogoča tudi komentarje v prostem besedilu, ki so dragoceni vir kvalitativnih podatkov. 

Vprašalnik je bilo potrebno posloveniti iz angleškega jezika, kar ni bila lahka naloga. Oblikovali smo 

testno skupino sodelavcev UKM in fakultetnih knjižnic UM in poiskali pomensko najprimernejše 

prevode. 

Anketni vprašalnik LibQUAL+ sestoji iz 22-ih vprašanj, ki se nanašajo na tri področja presoje: učinek 

storitev (vprašanja o zadovoljstvu uporabnikov s knjižničnimi storitvami in osebjem knjižnice oz. 

presojanje znanja knjižničnega osebja in njihove sposobnosti mentorstva); informacijske storitve 

(vprašanja, ki se nanašajo na ponudbo knjižnice fizičnih in elektronskih informacijskih virov in na 

dostopnost do teh virov ter vključujejo uporabnikove preference pri uporabi informacij) in knjižnično 

okolje (vprašanja, ki se nanašajo na dojemanje knjižnice kot prostora za študij in učenje in tudi simbolni 

ugled knjižnice). 

Vprašalnik obsega tudi 5 trditev, ki jih je oblikovala delovna skupina »LIBER Working Group« in se 

nanašajo na nove storitve visokošolskih knjižnic, ki so v današnjih razmerah razvoja visokega šolstva 

postale nujne za izvajanje sodobne knjižnične dejavnosti. 

Anketiranci so na vprašanja odgovarjali tristopenjsko. Z ocenjevalno lestvico 1 do 9 (1 je najnižja 

vrednost in 9 najvišja) so ocenjevali: 

52,5 53,8 55,4

67,3 67,9 68,4 68,2 68 67,2 65,06
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- minimalno raven oz. raven sprejemljivosti, ki predstavlja najnižjo raven storitve, ki je za 

uporabnika knjižnice še sprejemljiva oz. po Maliju (2017) stopnjo sprejemljivosti, s katero 

uporabnik opredeli stopnjo kakovosti knjižnične storitve, ki se mu zdi še sprejemljiva, 

- želeno raven oz. raven pričakovanj, ki predstavlja raven storitve, ki si jo uporabnik osebno želi, 

se mu zdi pomembna in jo zato tudi zahteva ter  

- dejansko raven oz. raven trenutnega stanja, ki predstavlja raven storitve, ki jo, po mnenju 

uporabnika, knjižnice Univerze v Mariboru zagotavljajo. 

 

DEMOGRAFSKI PODATKI 

UKM je s svojo raziskavo sodelovala tudi v skupini »LIBER konzorcija« in rezultati ankete so se 

upoštevali pri izdelavi skupnega elaborata naslednjih institucij. 

Preglednica 45: Respondenti v okviru »LIBER konzorcija« 

Institucija Število Odstotek 

Aarhus University 1.950 13,44 

Abo Akademi University 558 3,85 

Copenhagen University 1.207 8,32 

Helsinki University 263 1,81 

Roskilde University 347 2,39 

Tallin University of Technology 858 5,92 

Tampere University 1.280 8,82 

Tampere University of Technology 638 4,40 

Technical University of Denmark 663 4,57 

Universitat Oberta de Catalunya 224 1,54 

University of Maribor 451 3,11 

University of Southern Denmark 1.643 11,33 

University of Tartu 626 4,32 

University of Turku 2.452 16,9 

Copenhagen Business School Library  1.345 9,27 

SKUPAJ 14.505 100 

 

Anketiranci Univerze v Mariboru so predstavljali 3,11 % respondentov sodelujočih institucij. Od 451 

respondentov iz UM jih je bilo 316 ženskega spola in 135 moškega. 167 jih je bilo starih med 18 in 22 

let in 174 23 – in 30 let. Ti dve starostni skupini sta bili prevladujoči. 64 anketirancev (14,19 %) je bilo 

starih od 31-45 let ter 43 (9,53 %) od 46-65, nad 65 let so bili trije.  

 

Preglednica 46: Pregled anketirancev glede na tip uporabnika iz Univerze v Mariboru 

 

ŠTUDENTI (DO IN PODIPLOMSKI) Število Odstotek 

Prvi letnik 58 12,86 

Drugi letnik 61 13,53 

Tretji letnik 70 15,62 

Četrti letnik ali prvi letnik 2. stopnje 45 9,98 

Peti letnik ali drugi letnik 2. stopnje in višje 46 10,20 

Drugo 29 6,43 

   

PODIPLOMSKI ŠTUDENTI   

Magistrski znanstveni naziv 40 8,87 
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Doktorski znanstveni naziv 10 2,22 

Drugo 6 1,33 

   

AKADEMSKO OSEBJE   

Redni profesor 10 2,22 

Izredni profesor 15 3,33 

Raziskovalec 4 0,89 

Drugi akademski naziv 17 3,77 

Predavatelj 7 1,55 

   

DRUGI ZAPOSLENI   

Nepedagoško osebje 19 4,21 

Drugo 3 0,67 

Knjižnično osebje 4 0,89 

   

SKUPAJ 451 100 

 

V evropskem merilu je izpolnilo vprašalnik 11.346 dodiplomskih in podiplomskih študentov (86,26 %), 

1.130 akademskega osebja (8,59 %) in 677 drugih zaposlenih, kar znaša 5,15 %. 

Zastopanost anketirancev po znanstvenih disciplinah je prikazana v preglednici 47. 

Preglednica 47: Zastopanost anketirancev po znanstvenih disciplinah 

Disciplina 
Število 
(UM) 

Odstotek 
(UM) 

Število 
(LIBER) 

Odstotek 
(LIBER) 

Izobraževanje 48 10,64 889 7,12 

Humanistika 35 7,76 1.600 12,82 

Pravo 39 8,65 479 3,84 

Drugo 47 10,42 845 6,77 

Medicina in dentalna medicina 22 4,88 1.153 9,24 

Zdravstvene vede 30 6,65 401 3,21 

Biologija 17 3,77 532 4,26 

Kmetijstvo in sorodne vede 13 2,88 81 0,65 

Fizika 6 1,33 498 3,99 

Matematika 7 1,55 71 0,57 

Računalništvo 11 2,44 337 2,70 

Inženirske tehnologije 46 10,20 1.480 11,86 

Arhitektura, gradbeništvo in urbanizem 11 2,44 135 1,08 

Družboslovje, ekonomija, politične vede 79 17,52 2.193 17,57 

Poslovne in upravne vede 12 2,66 850 6,81 

Bibliotekarstvo in upravne vede 2 0,44 134 1,07 

Jezikoslovje 25 5,54 738 5,91 

Uporabna umetnost in oblikovanje 1 0,22 21 0,17 

Veterina   43 0,34 

SKUPAJ 451 100 12.480 100 
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KNJIŽNIČNA MREŽA UNIVERZE V MARIBORU 

Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru (KISUM) sestavljajo Univerzitetna knjižnica Maribor 

ter 11 fakultetnih knjižnic: knjižnica Tehniških fakultet (knjižnica Fakultete za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko, Fakultete za gradbeništvo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, 

Fakultete za strojništvo), knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete, Miklošičeva knjižnica ― FPNM 

(knjižnica Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko), 

knjižnica Fakultete za organizacijske vede, knjižnica Pravne fakultete, knjižnica Fakultete za kmetijstvo 

in biosistemske vede, knjižnica Medicinske fakultete, knjižnica Fakultete za logistiko, knjižnica 

Fakultete za varnostne vede, knjižnica Fakultete za zdravstvene vede, knjižnica Fakultete za energetiko 

in knjižnica Fakultete za turizem.  

Knjižnice na UM delujejo kot enoten vsebinsko povezan sistem, vendar so fakultetne knjižnice upravno-

organizacijske enote fakultet. KISUM opravlja naslednje vloge: organizacijsko (osrednja knjižnica se s 

fakultetnimi povezuje preko strokovnih referentov), informacijsko (dostop do informacij in gradiva), 

pedagoško (enotno načrtovanje in izvajanje izobraževanja uporabnikov), bibliografsko (enotno 

vodenje in urejanje bibliografije univerzitetnih profesorjev in raziskovalcev), arhivsko (enotna skrb za 

varnost in zaščito gradiva). Povezovanje osrednje Univerzitetne knjižnice Maribor s fakultetnimi 

knjižnicami poteka pri izboru in nabavi gradiva, informacijski dejavnosti, izdelavi bibliografije 

profesorjev in raziskovalcev, enotnem računalniškem sistemu, s skupno bazo podatkov o uporabnikih, 

z enotno izkaznico, ki velja v vseh knjižnicah sistema, z enotnimi standardi in podobnim programom 

izobraževanja uporabnikov.  

Od vseh anketirancev na UM jih 61,52 % (275) pogosteje obišče fakultetno knjižnico, medtem ko jih 

dobra tretjina (172 = 38,48 %) pogosteje obišče osrednjo univerzitetno knjižnico, to je Univerzitetno 

knjižnico Maribor. To potrjuje pomembnost ponudbe knjižničnih storitev na lokacijah, kjer so 

uporabniki. 

 

 

Graf 10: Pogostost uporabe knjižničnih virov knjižnic UM 
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Graf 11: Pogostost uporabe knjižničnih virov knjižnic »LIBER konzorcija« 

 

ZADOVOLJSTVO S KNJIŽNIČNIMI STORITVAMI NA UNIVERZI V MARIBORU 

Anketni vprašalnik LibQUAL+ sestoji iz 22-ih vprašanj, ki se nanašajo na tri področja presoje: 

- Učinek storitev (vprašanja o zadovoljstvu uporabnikov s knjižničnimi storitvami in osebjem 

knjižnice oz. presojanje znanja knjižničnega osebja in njihove sposobnosti mentorstva) 

- Informacijske storitve (vprašanja, ki se nanašajo na ponudbo knjižnice fizičnih in 

elektronskih informacijskih virov in na dostopnost do teh virov ter vključujejo 

uporabnikove preference pri uporabi informacij) 

- Knjižnično okolje (vprašanja, ki se nanašajo na dojemanje knjižnice kot prostora za študij 

in učenje in tudi simbolni ugled knjižnice). 

Anketiranci so na vprašanja odgovarjali tristopenjsko. Z ocenjevalno lestvico 1 do 9 (1 je najnižja 

vrednost in 9 najvišja) so ocenjevali stopnjo sprejemljivosti, s katero uporabnik opredeli stopnjo 

kakovosti knjižnične storitve, ki se mu zdi še sprejemljiva, raven pričakovanj, ki predstavlja raven 

storitve, ki si jo uporabnik osebno želi, se mu zdi pomembna in jo zato tudi zahteva ter raven 

trenutnega stanja, ki predstavlja raven storitve, ki jo, po mnenju uporabnika, knjižnice Univerze v 

Mariboru zagotavljajo.  

Preglednica 49 prikazuje povprečje ocen posameznih trditev vprašalnika LIBQUAL+. Anketiranci so 

ocenili kakovost storitev knjižničnega sistema v povprečju z oceno 7,60 s standardnim odklonom 1,16. 

Povprečna ocena stopnje sprejemljivosti je 7,10 in povprečna ocena ravni pričakovanja 8,32. Knjižnice 

»LIBER konzorcija« so povprečno dosegle nekoliko nižje ocene in sicer je povprečna ocena stopnje 

sprejemljivosti 6,03, povprečna ocena ravni pričakovanja 7,83 in povprečna ocena trenutnega stanja 

kakovosti storitev je 7,07.  
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Grafično so odgovori prikazani s polarnim grafom s lestvico od 1 do 9 iz središča proti zunanjemu robu 

grafa. Notranja črta predstavlja  stopnjo sprejemljivosti, sredinska črta dejansko raven, ki jo po mnenju 

anketirancev,  knjižnice UM zagotavljajo in zunanja črta predstavlja raven pričakovanj. Obarvana 

področja predstavljajo odstopanja  med dejansko zaznavo storitve in stopnjo sprejemljivosti ter med 

dejansko zaznavo storitve in  ravnijo, ki bi so jo anketiranci  pri določeni storitvi želeli. 

Preglednica 48: Ocenjevalna lestvica vprašalnika LIBQUAL+ 

 Ocena nižja od stopnje sprejemljivosti 

 Ocena višja od stopnje sprejemljivosti 

 Ocena nižja od ravni pričakovanja 

 Ocena višja od ravni pričakovanja 

 

V preglednici 50 so prikazani standardni odkloni povprečnih ocen kakovosti storitve knjižnic UM. 

Standardni odklon je statistični kazalec, ki je največkrat uporabljen za merjenje statistične razpršenosti 

enot. Z njim je moč izmeriti, kako razpršene so vrednosti, vsebovane v populaciji. Predstavlja odklon 

podatkov od aritmetične sredine. 
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Preglednica 49: Povprečje ocen posameznih trditev vprašalnika LIBQUAL+ 
ID
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(n
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UČINEK STORITEV 

AS-1 Knjižnično osebje vzbuja zaupanje pri uporabnikih 6,78 8,35 7,72 0,94 -0,63 449 

AS-2 Uporabniki so deležni individualne pozornosti 6,67 8,01 7,32 0,65 -0,68 443 

AS-3 Knjižnično osebje je vedno vljudno 7,39 8,50 8,03 0,63 -0,47 449 

AS-4 Knjižnično osebje se odziva na vprašanja uporabnikov 7,56 8,57 8,21 0,65 -0,36 446 

AS-5 Knjižnično osebje zna odgovoriti na vprašanja uporabnikov 7,36 8,44 7,99 0,64 -0,45 439 

AS-6 Knjižnično osebje je skrbno do uporabnikov 7,25 8,44 7,92 0,68 -0,52 441 

AS-7 Knjižnično osebje razume potrebe uporabnikov 7,25 8,38 7,80 0,54 -0,58 426 

AS-8 Knjižnično osebje je pripravljeno pomagati uporabnikom 7,43 8,57 8,07 0,64 -0,50 449 

AS-9 Zanesljivost pri reševanju uporabnikovih težav pri uporabi knjižničnih storitev 7,23 8,33 7,81 0,58 -0,52 412 

Skupaj 7,20 8,40 7,87 0,67 -0,52 451 

INFORMACIJSKE STORITVE 

IC-1 Elektronski viri so dostopni od doma ali iz službe 7,04 8,36 7,44 0,40 -0,92 425 

IC-2 Spletna stran knjižnice omogoča samostojno iskanje informacij 7,19 8,32 7,82 0,63 -0,50 432 

IC-3 Na voljo so tiskani viri, ki jih potrebujem za svoje delo 7,15 8,34 7,41 0,26 -0,93 442 

IC-4 Na voljo so elektronski viri, ki jih potrebujem 7,08 8,31 7,32 0,25 -0,98 416 

IC-5 Sodobna oprema omogoča enostaven dostop do želenih informacij 7,14 8,30 7,33 0,19 -0,96 439 

IC-6 Na voljo so enostavna orodja, ki uporabniku omogočajo, da se znajde sam 7,16 8,33 7,60 0,44 -0,73 433 

IC-7 Informacijski viri so enostavno dostopni za samostojno uporabo 7,22 8,40 7,66 0,45 -0,74 426 

IC-8 Na voljo so tiskane in/ali elektronske zbirke revij, ki jih potrebujem za svoje delo 7,17 8,30 7,47 0,31 -0,82 411 

Skupaj 7,12 8,33 7,49 0,38 -0,82 451 

KNJIŽNIČNO OKOLJE 

LP-1 Knjižnični prostor me motivira za študij in učenje 6,45 7,93 6,81 0,36 -1,12 426 

LP-2 Na voljo so prostori za tiho individualno delo 7,11 8,35 7,61 0,50 -0,74 433 

LP-3 Knjižnica je udoben in privlačen prostor 6,87 8,17 7,26 0,39 -0,92 446 

LP-4 Knjižnica je zatočišče za študij, učenje ali raziskovanje 7,06 8,29 7,54 0,48 -0,74 439 

LP-5 Prostor je primeren za skupinsko učenje ali študij 6,73 8,03 7,02 0.29 -1,01 417 

Skupaj 6,85 8,14 7,24 0,39 -0,91 448 

SKUPAJ 7,10 8,32 7,60 0.50 -0,72 451 
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Preglednica 50: Standardni odklon povprečnih ocen posameznih trditev vprašalnika LIBQUAL+ 
ID
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(n
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UČINEK STORITEV 

AS-1 Knjižnično osebje vzbuja zaupanje pri uporabnikih 2,08 1,03 1,60 2,05 1,48 449 

AS-2 Uporabniki so deležni individualne pozornosti 2,07 1,32 1,86 2,04 1,65 443 

AS-3 Knjižnično osebje je vedno vljudno 1,85 1,02 1,57 2,02 1,47 449 

AS-4 Knjižnično osebje se odziva na vprašanja uporabnikov 1,79 0,83 1,38 1,72 1,24 446 

AS-5 Knjižnično osebje zna odgovoriti na vprašanja uporabnikov 1,71 0,88 1,38 1,66 1,37 439 

AS-6 Knjižnično osebje je skrbno do uporabnikov 1,84 0,87 1,52 1,77 1,42 441 

AS-7 Knjižnično osebje razume potrebe uporabnikov 1,84 0,95 1,50 1,67 1,38 426 

AS-8 Knjižnično osebje je pripravljeno pomagati uporabnikom 1,75 0,81 1,52 1,72 1,46 449 

AS-9 Zanesljivost pri reševanju uporabnikovih težav pri uporabi knjižničnih storitev 1,70 0,97 1,33 1,66 1,24 412 

Skupaj 1,61 0,72 1,27 1,54 1,14 451 

IFORMACIJSKE STORITVE 

IC-1 Elektronski viri so dostopni od doma ali iz službe 1,98 1,20 1,81 2,00 1,81 425 

IC-2 Spletna stran knjižnice omogoča samostojno iskanje informacij 1,91 1,18 1,45 1,78 1,33 432 

IC-3 Na voljo so tiskani viri, ki jih potrebujem za svoje delo 1,86 1,09 1,63 1,88 1,59 442 

IC-4 Na voljo so elektronski viri, ki jih potrebujem 1,90 1,10 1,67 1,89 1,66 416 

IC-5 Sodobna oprema omogoča enostaven dostop do želenih informacij 1,83 1,15 1,72 1,96 1,64 439 

IC-6 Na voljo so enostavna orodja, ki uporabniku omogočajo, da se znajde sam 1,82 1,00 1,55 1,79 1,46 433 

IC-7 Informacijski viri so enostavno dostopni za samostojno uporabo 1,79 0,97 1,51 1,78 1,44 426 

IC-8 Na voljo so tiskane in/ali elektronske zbirke revij, ki jih potrebujem za svoje delo 1,80 1,14 1,57 1,73 1,48 411 

Skupaj 1,58 0,80 1,20 1,46 1,13 451 

KNJIŽNIČNO OKOLJE 

LP-1 Knjižnični prostor me motivira za študij in učenje 2,11 1,66 2,15 1,95 1,91 426 

LP-2 Na voljo so prostori za tiho individualno delo 2,00 1,28 1,87 1,95 1,75 433 

LP-3 Knjižnica je udoben in privlačen prostor 2,01 1,32 1,82 1,95 1,67 446 

LP-4 Knjižnica je zatočišče za študij, učenje ali raziskovanje 2,00 1,32 1,82 1,80 1,65 439 

LP-5 Prostor je primeren za skupinsko učenje ali študij 2,11 1,51 2,14 1,96 1,97 417 

Skupaj 1,81 1,18 1,66 1,59 1,46 448 

SKUPAJ 1,55 0,74 1,16 1,43 1,06 451 
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 Ocena nižja od stopnje sprejemljivosti 

 Ocena višja od stopnje sprejemljivosti 

 Ocena nižja od ravni pričakovanja 

 Ocena višja od ravni pričakovanja 

 

Knjižnice Univerze v Mariboru Knjižnice »LIBER konzorcija« 

  

 

Graf 12: Zadovoljstvo s knjižničnimi storitvami 

 



86 
 

 Območje med stopnjo sprejemljivosti in stopnjo 
pričakovanja 

 Območje med stopnjo sprejemljivosti in zaznane 
kakovosti storitev (ustreznost) 

 

 

Knjižnice Univerze v Mariboru Knjižnice »LIBER konzorcija« 

 
 

 

 

Graf 13:  Grafična ponazoritev  povprečja ocen kakovosti  knjižničnih storitev
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NOVE STORITVE KNJIŽNIC 

LIBQUAL+ vprašalnik je obsegal tudi 5 trditev, ki jih je oblikovala delovna skupina »LIBER Working Group« 

in se nanašajo na nove storitve visokošolskih knjižnic, ki so v današnjih razmerah razvoja visokega šolstva 

postale nujne za izvajanje sodobne knjižnične dejavnosti (tabela 6). Te v pretežni meri knjižnice že 

ponujamo. 

 

Preglednica 51: Povprečje ocen LIBER vprašanj za knjižnice UM 
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Knjižnica nudi pomoč pri upravljanju z 
raziskovalnimi podatki. 

7,02 8,13 7,43 0,42 -0,70 365 

Knjižnica nudi pomoč pri vrednotenju raziskovalne 
uspešnosti s pomočjo bibliometrije, altmetrike in 
drugih ocenjevanj. 

6,86 7,89 7,24 0,38 -0,65 294 

Knjižnica nudi sodobno informacijsko 
opismenjevanje, ki zadovoljuje moje trenutne potrebe. 

7,05 8,23 7,50 0,46 -0,73 386 

Knjižnica promovira odprto dostopne publikacije. 6,51 7,73 6,95 0,45 -0,77 394 

Knjižnica svetuje na področju avtorskega prava, 
licenciranja in digitalizacije. 

6,80 7,98 7,13 0,33 -0,86 311 

 

Preglednica 52: Standardni odklon povprečnih ocen LIBER vprašanj za knjižnice UM 
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Knjižnica nudi pomoč pri upravljanju z 
raziskovalnimi podatki. 

1,85 1,24 1,73 1,69 1,54 365 

Knjižnica nudi pomoč pri vrednotenju raziskovalne 
uspešnosti s pomočjo bibliometrije, altmetrike in 
drugih ocenjevanj. 

2,01 1,52 1,87 1,66 1,59 294 

Knjižnica nudi sodobno informacijsko 
opismenjevanje, ki zadovoljuje moje trenutne potrebe. 

1,84 1,11 1,63 1,88 1,58 386 

Knjižnica promovira odprto dostopne publikacije. 2,06 1,56 1,87 1,98 1,77 394 

Knjižnica svetuje na področju avtorskega prava, 
licenciranja in digitalizacije. 

2,00 1,32 1,79 1,77 1,71 311 
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Preglednica 53: Povprečje ocen LIBER vprašanj za knjižnice »LIBER konzorcija« 
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Knjižnica nudi pomoč pri upravljanju z 
raziskovalnimi podatki. 

5,90 7,35 6,55 0,64 -0,80 5.458 

Knjižnica nudi pomoč pri vrednotenju raziskovalne 
uspešnosti s pomočjo bibliometrije, altmetrike in 
drugih ocenjevanj. 

5,69 7,09 6,40 0,71 -0,69 4.058 

Knjižnica nudi sodobno informacijsko 
opismenjevanje, ki zadovoljuje moje trenutne potrebe. 

6,06 7,62 6,85 0,78 -0,77 7.985 

Knjižnica promovira odprto dostopne publikacije. 5,95 7,52 6,54 0,59 -0,98 7.094 

Knjižnica svetuje na področju avtorskega prava, 
licenciranja in digitalizacije. 

5,66 7,13 6,34 0,68 -0,80 6.250 

 

Preglednica  54: Standardni odklon povprečnih ocen LIBER vprašanj za knjižnice »LIBER konzorcija« 
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Knjižnica nudi pomoč pri upravljanju z 
raziskovalnimi podatki. 

1,94 1,66 1,73 1,91 1,77 5.458 

Knjižnica nudi pomoč pri vrednotenju raziskovalne 
uspešnosti s pomočjo bibliometrije, altmetrike in 
drugih ocenjevanj. 

2,09 1,85 1,82 2,00 1,89 4.058 

Knjižnica nudi sodobno informacijsko 
opismenjevanje, ki zadovoljuje moje trenutne potrebe. 

1,91 1,54 1,63 1,90 1,70 7.985 

Knjižnica promovira odprto dostopne publikacije. 2,02 1,63 1,73 2,07 1,85 7.094 

Knjižnica svetuje na področju avtorskega prava, 
licenciranja in digitalizacije. 

2,10 1,84 1,85 2,04 1,91 6.250 
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SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO S KNJIŽNIČNIMI STORITVAMI 

 

Preglednica 55: Splošno zadovoljstvo s knjižničnimi storitvami knjižnic UM in »LIBER konzorcija« 
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UM LIBER UM LIBER UM LIBER 

Na splošno sem zadovoljen, kako me v knjižnici 
obravnavajo. 

8,07 7,90 1,47 1,29 450 9.195 

Na splošno sem zadovoljen s knjižnično podporo pri 
učenju, raziskovanju in/ali poučevanju. 

7,66 7,25 1,54 1,54 451 9.133 

Ocenite na splošno kakovost vseh storitev, ki jih zagotavlja 
knjižnica. 

7,78 7,45 1,25 1,20 450 13.000 

 

 

INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE 

Preglednica 56: Splošno zadovoljstvo s knjižničnimi storitvami knjižnic UM in »LIBER konzorcija« 
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UM LIBER UM LIBER UM LIBER 

Knjižnica mi pomaga spremljati razvoj mojih interesnih 
področij. 

7,02 6,10 1,82 1,95 451 8.207 

Knjižnica pripomore k napredovanju na mojem 
strokovnem področju. 

7,59 7,04 1,50 1,70 451 8.425 

Knjižnica mi omogoča večjo učinkovitost pri akademskem 
udejstvovanju. 

7,46 7,11 1,54 1,63 451 8.729 

Knjižnica mi pomaga razlikovati med zanesljivimi in 
nezanesljivimi informacijami. 

7,14 6,04 1,77 1,99 451 8.507 

Knjižnica mi zagotavlja informacijske spretnosti, ki jih 
potrebujem pri svojem študiju ali delu. 

7,08 6,53 1,82 1,83 451 8.119 
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ZADOVOLJSTVO S KNJIŽNIČNIMI STORITVAMI IN VRSTE UPORABNIKOV 

Dodiplomski in podiplomski študenti (I. in II. bolonjska stopnja) 

 Ocena nižja od stopnje sprejemljivosti 

 Ocena višja od stopnje sprejemljivosti 

 Ocena nižja od ravni pričakovanja 

 Ocena višja od ravni pričakovanja 

 

Knjižnice Univerze v Mariboru Knjižnice »LIBER konzorcija« 

  

 

Graf 14: Zadovoljstvo s knjižničnimi storitvami dodiplomskih in podiplomskih študentov 
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Podiplomski študenti (znanstveni naziv) 

 Ocena nižja od stopnje sprejemljivosti 

 Ocena višja od stopnje sprejemljivosti 

 Ocena nižja od ravni pričakovanja 

 Ocena višja od ravni pričakovanja 

 

Knjižnice Univerze v Mariboru Knjižnice »LIBER konzorcija« 

  

 

Graf 15: Zadovoljstvo s knjižničnimi storitvami podiplomskih študentov 
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Akademsko osebje 

 Ocena nižja od stopnje sprejemljivosti 

 Ocena višja od stopnje sprejemljivosti 

 Ocena nižja od ravni pričakovanja 

 Ocena višja od ravni pričakovanja 

 

Knjižnice Univerze v Mariboru Knjižnice »LIBER konzorcija« 

  

 

Graf 16: Zadovoljstvo s knjižničnimi storitvami akademskega osebja 
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Drugi zaposleni 

 Ocena nižja od stopnje sprejemljivosti 

 Ocena višja od stopnje sprejemljivosti 

 Ocena nižja od ravni pričakovanja 

 Ocena višja od ravni pričakovanja 

 

 

Knjižnice Univerze v Mariboru Knjižnice »LIBER konzorcija« 

  

 

Graf 17: Zadovoljstvo s knjižničnimi storitvami drugih zaposlenih
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4.4. Prednosti, slabosti in priložnosti za izboljšanje 

 

 

Prednosti 

 Bogata in raznolika zbirka knjižničnega gradiva, med katero je zaradi zgodovinske pogojenosti 

impresiven nabor raritetnega gradiva. 

 Širok nabor knjižničnih storitev in uvajanje novih kot odziv na spreminjajoče se potrebe 

uporabnikov. 

 Redno izvajanje anket oz. raziskav o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami knjižnice ter 

predlaganje ukrepov izboljšav. 

 Usklajevanje in poenotenje obdelave knjižničnega gradiva. 

 Vpeljava sistema izvajanja izobraževanja oz. informacijskega opismenjevanja po članicah 

univerze. 

 Večja funkcionalnost modela strokovnih referentov z uvedeno reorganizacijo. 

 

 

Slabosti 

 Zmanjševanje nabave tiskanih enot knjižničnega gradiva zaradi finančnih omejitev. 

 Premajhno število izvodov aktualnega učnega gradiva. 

 Redno upadanje števila potencialnih uporabnikov UKM zaradi manjšega generacijskega 

prirasta in večje ponudbe visokošolskih zavodov. 

 Permanentno zniževanje števila aktivnih uporabnikov UKM.  

 Manjko prostorov za počitek uporabnikov (prigrizki, možnost telefoniranja ipd.) 

 

 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 Aktivnosti za zvišanje deleža aktivnih uporabnikov iz visokošolskega zavoda. 

 Promocija raznovrstnih knjižničnih storitev, še posebej promocija elektronskih informacijskih 

virov. 

 Dodatne aktivnosti za vključevanje informacijskega opismenjevanja v študijske programe 

visokošolskih zavodov. 

 Razvijanje sodobnih knjižničnih storitev za uporabnike.  
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5 MATERIALNI POGOJI ZA DELOVANJE  

 

5.1     Prostori in oprema 

 

Prostori 

Visokošolska knjižnica mora za zagotovitev celovite podpore izvajanja študijskega in raziskovalnega 

procesa uporabnikom poleg ustreznega knjižničnega gradiva in informacijskih virov zagotoviti tudi 

ustrezne prostore, tako za individualni študij kot skupinsko delo, študijske sobe, računalniške delovne 

postaje ter podobno, pa tudi prostore za počitek in sprostitev med študijem.  

 

Prva namensko grajena knjižnična stavba osrednje knjižnice Univerze v Mariboru je bila za uporabnike 

odprta novembra let 1988. Z 8.579 m2 neto uporabne površine in 3.175 m2 neto površine zaprtih 

knjižničnih skladišč predstavlja eno največjih slovenskih knjižnic. Z obsežno prenovo in izvedbo 

energetske sanacije v letu 2008 in nadaljevanjem leta 2014 ter vrsto manjših ureditev prostorov je 

knjižnica v preteklih letih sledila tako potrebam uporabnikov, kot trendom razvoja visokošolskih 

knjižnic, seveda ob upoštevanju standardov hranjenja in varovanja knjižničnega gradiva. V preteklih 

letih je knjižnica uredila več prostorov za uporabnike, med njimi v študijskem letu 2012/2013 tudi 

prostor v pritličju knjižnice, kjer je vse od otvoritve knjižnice domovala knjigarna, sedaj pa je v njem 

nameščena Čitalnica ČUK. Z odpiralnim časom med 12. in 24. uro med tednom ter med 12. in 18. uro 

ob sobotah in s 66-imi študijskimi mesti ter osmimi mesti za počitek pomenila obogatitev ponudbe 

UKM ki so jo uporabniki takoj osvojili. Na pobudo študentov je bil odpiralni čas s študijskim letom 

podaljšan ob sobotah do 24. ure ter ob nedeljah med 18. in 24. uro ter je znašal 78 ur tedensko oz. 101 

uro skupaj z odpiralnim časom osrednje stavbe knjižnice. 

Preglednica 57: Število vstopov v Čitalnico ČUK v obdobju 2013/2014 do 2016/2017 

 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

16.451 vstopov 35.356 vstopov 35.460 vstopov 54.770 vstopov 

 

Obisk Čitalnice ČUK je odvisen od študijskih obveznosti  ter je najvišji v času izpitnih rokov: v januarju, 

maju, juniju in avgustu.  

 

 
 

Graf 16: Vstopi v čitalnico ČUK v študijskem letu 2016/2017 
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Leto 2016 je bilo zaznamovano z večjimi investicijami, med katerimi so določene tudi spremenile 

vizualno podobo knjižnice ter obogatile ponudbo, ki je razveselila tako uporabnike kakor tudi 

zaposlene. 

 

Ena večjih pridobitev je prenovljen lokal Sova v neposredni bližini Čitalnice ČUK. Z lastnimi sredstvi je 

bila  v celoti prenovljena infrastrukturo prostora (vodovodne in električne inštalacije ter talne obloge) 

do te mere, da ga je lahko novi najemnik uredil in opremil skladno z novo podobo lokala.  

 

Uporabnike smo razveselili z novim usmerjevalnim sistemom po knjižnici, ki je v veliko pomoč pri 

njihovi orientaciji. Projekt, ki se izvaja v več stopnjah, je v letu 2016 prešel v ključno fazo, to je 

nameščanje usmerjevalnih elementov. V letu 2016 so bile realizirane namestitve tabel po nadstropjih, 

oznak prostorov in stropnih kažipotov, opremljene pa so bile tudi knjižne police v prostem pristopu 

(kar je bilo načrtovano šele v letu 2017). Kot zadnja faza so ostale le še informativne oznake (obvestila 

na mizah, vratih in podobno), kar je v načrtu za leto 2017. 

 

Celovito prenovo je v letu 2016 dočakalo tudi osrednje dvigalo, ki ga največ uporabljajo uporabniki. 

Določeni posegi so bili nujni zaradi strožjih varnostnih pogojev. Zaradi dotrajane notranjosti dvigala pa 

smo se odločili, da ga v celoti prenovimo. Dvigalo ima tako prenovljene nekatere pogonske in 

mehanske dele, celotno notranjost kabine z varčno LED razsvetljavo ter tipkami. V vseh nadstropjih pa 

smo zamenjali tudi vrata, ki povzročajo bistveno manj hrupa.  

 

Hkrati s prenovo dvigala je potekala tudi prenova mehanskega vračalnika knjig, ki je nameščen na 

severnem delu knjižnice (Miklošičeva ulica). Vračalnik ima prenovljeno zunanjo loputo ter notranjost, 

kjer je nameščen voziček za lažjo distribucijo vrnjenega gradiva. Nad zunanjo loputo je nameščen tudi 

nadstrešek. 

 

 

Oprema  

 71 osebnih računalnikov, 

 7 za uporabnike, 

 64 za zaposlene, 

 30 terminalov za uporabnike in 13 za zaposlene, 

 5 tiskalnikov za zaposlene (tiskalniki za zadolžnice, tiskalniki za nalepke oz. črtne kode), 

 5 skenerjev  

 3 za uporabnike, 

 2 za zaposlene 

 12 multifunkcijskih naprav (tiskanja, fotokopiranje, skeniranje) 

 2 za uporabnike, 

 10 za zaposlene, 

 5 LCD projektorjev 

 3 za uporabnike 

 2 za zaposlene 

 5 prenosnih računalnikov, 

 4 tablični računalniki za uporabnike, 

 36 čitalcev črtnih kod, 

 3 digitalni fotoaparati, 
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 6 mikrofilmskih bralnikov, 

 2 mikrofilmska skenerja, 

 4 računalniki za predvajanje vsebin na info zaslonih, 

 2 plazma TV zaslona, 

 2 LCD TV – info zaslona, 

 5 predvajalnikov (video, video/DVD, DVD/BD) 

 2 glasbena stolpa, 1 kasetofon in 1 gramofon. 

 

 

 

5.1.1 Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – prostori in oprema 

 

 

Preglednica 58: Kazalci – prostori in oprema (na dan 31. 12. 2011- 2016) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Neto uporabna površina knjižnice (m2) 8.376 8.376 8.579 8.579 8.579 8.579 

Neto površina zaprtih knjižničnih skladišč 

(m2) 
3.175 3.175 3.175 3.175 3.175 3.175 

Število vseh čitalniških/študijskih mest za 

uporabnike 
342 408 469 462 463 463 

Število računalniških delovnih mest za 

uporabnike 
39 42 39 36 38 32 

 

 

 Neto uporabna površina knjižnice (m2) na potencialnega uporabnika knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0,40 

 m2/uporab. 

0,41  

m2/uporab. 

0,45  

m2/uporab. 

0,48 

m2/uporab. 

0,54 

m2/uporab. 

0,56 

m2/uporab. 

 

 

 Neto uporabna površina knjižnice (m2) na aktivnega uporabnika knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0,55 

m2/uporab. 

0,56  

m2/uporab. 

0,57 

m2/uporab. 

0,58 

m2/uporab. 

0,57 

m2/uporab. 

0,72 

m2/uporab. 

 

 

 Neto uporabna površina knjižnice (m2) na aktivnega uporabnika z visokošolskega 

zavoda/univerze 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0,80 

m2/uporab. 

0,82  

m2/uporab. 

0,83  

m2/uporab. 

0,86 

m2/uporab. 

0,85 

m2/uporab. 

1,10 

m2/uporab. 
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 Število potencialnih uporabnikov na računalniško delovno mesto 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

543,38 

uporabnikov/ 

računalniško  

delovno mesto 

487,33  

uporabnikov/ 

računalniško 

 delovno mesto 

488,79 

uporabnikov/ 

računalniško  

delovno mesto 

492,39 

uporabnikov/ 

računalniško  

delovno mesto 

421,53 

uporabnikov/ 

računalniško  

delovno mesto 

478,56 

uporabnikov/ 

računalniško  

delovno mesto 

 

 Število aktivnih uporabnikov na računalniško delovno mesto 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

393,9 

uporabnikov/ 

računalniško 

delovno mesto 

355,90 

uporabnikov/ 

računalniško 

delovno mesto 

386,38 

uporabnikov/ 

računalniško 

delovno mesto 

408,56 

uporabnikov/ 

računalniško  

delovno mesto 

396,32 

uporabnikov/ 

računalniško  

delovno mesto 

373,13 

uporabnikov/ 

računalniško  

delovno mesto 

 

 

 Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda/univerze na računalniško delovno mesto 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

267,72 

uporabnikov/ 

računalniško 

delovno mesto 

243,38 

uporabnikov/ 

računalniško 

delovno mesto 

263,51 

uporabnikov/ 

računalniško 

delovno mesto 

277,92 

uporabnikov/ 

računalniško  

delovno mesto 

266,34 

uporabnikov/ 

računalniško  

delovno mesto 

242,72 

uporabnikov/ 

računalniško  

delovno mesto 

 

 

 Število potencialnih uporabnikov na čitalniški sedež 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

61,96 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

50,17  

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

40,65 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

38,37 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

34,60 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

33,08 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

 

 

 Število aktivnih uporabnikov na čitalniški sedež 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

44,92 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

36,64 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

32,13 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

31,84 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

32,53 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

25,79 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 
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 Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda/univerze na čitalniški sedež 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

30,53 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

25,05 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

21,91 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

21,66 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

21,86 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

16,78 

uporabnikov/ 

čitalniški sedež 

 

 

Prostori visokošolske knjižnice morajo biti primerno veliki, dobro načrtovani, optimalno uporabni in 

varni za hranjenje ter uporabno knjižničnega gradiva, za uporabnike in zaposlene ter morajo biti v 

bližini prostorov, kjer se izvaja izobraževalni in znanstvenoraziskovalni proces (Strokovni standardi, 

2012). Za univerzitetne knjižnice standardi priporočajo, da imajo za izvajanje dejavnosti posebno 

zgradbo, prostorsko umeščeno tako, da je v središču univerzitetnega kampusa oziroma čim lažje 

dostopna uporabnikom z univerze. Mariborska univerza ni zasnovana kampusno, vendar je osrednja 

knjižnica univerze umeščena ob stavbo rektorata. 

 

Neto uporabna površina Univerzitetne knjižnice Maribor se je v obravnavanem študijskem obdobju 

zaradi upada potencialnih uporabnikov, še bolj pa zaradi upada aktivnih uporabnikov z visokošolskega 

zavoda zvišala in znaša  0,56 m2 na potencialnega uporabnika oziroma 1,10 m2 na aktivnega uporabnika 

z visokošolskega zavoda.  

 

Strokovni standardi (2012) priporočajo število študijskih mest, in sicer 1 sedež na 20 EPZ potencialnih 

uporabnikov,  prostor za študijsko mesto pa naj bo velik vsaj med 2,5 in 3,5 m2.  

 

Univerzitetna knjižnica Mariboru ponuja svojim uporabnikom 463 študijskih mest, od tega je 32 mest 

opremljenih z računalnikom.  V študijskem letu 2016/2017 je bilo eno študijsko mesto namenjeno 

33,08 potencialnim uporabnikom knjižnice oz. 16,67 aktivnim uporabnikom z visokošolskega zavoda. 

Te številke so se v zadnjih letih zniževale, delno zaradi preureditve prostorov in povečanja števila 

čitalniških sedežev, v zadnjih letih pa zaradi  znižanja števila potencialnih in aktivnih uporabnikov.  

 

 

 

5.1.2 Prostori in oprema za uporabnike s posebnimi potrebami 

 

Knjižnični prostori in oprema visokošolskih knjižnic morajo biti na voljo tudi uporabnikom, ki so fizično 

ali kako drugače ovirani oz. uporabnikom s posebnimi potrebami. Univerzitetna knjižnica Maribor je v 

študijskem letu 2011/12 skupaj z delovno skupino EPK za uporabnike s posebnimi potrebami in 

predstavniki študentov-invalidov UM popisala ovire in pomanjkljivosti ter predlagala izboljšave.  

Nekatere izboljšave so že bile izvedene v sklopu prenove I. nadstropja, druge v sklopu ureditve čitalnice 

ČUK, nekatere pa so povezane z večjimi gradbenimi posegi, ki pa jih žal tudi pri nadaljevanju obnove ni 

bilo moč realizirati (dvigala, sanitarije). Ob nameščanju knjižnih polic in študijskih miz v prenovljenem 

III. nadstropju smo bili pozorni za primerne razmike med policami in mizami (npr. za uporabnike na 

invalidskih vozičkih). Manjše izboljšave, kot so namestitve nalepk - trakov za boljšo vidnost na 

stopnicah, vratih, dvigalih ipd. uvajamo postopoma (npr. ob novi signalizaciji v UKM). Knjižnični delavci 

pomagajo uporabnikom s posebnimi potrebami pri iskanju in izposoji gradiva ter pri drugih knjižničnih 

storitvah, prav tako pa se tudi udeležujejo izobraževanj  in delavnic za delo s temi uporabniki in 
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sodelujejo s ustreznimi društvi (Društvo študentov invalidov, Društvo slepih in slabovidnih, Društvo 

gluhih in naglušnih ipd).  

 

 

5.2 Proračun knjižnice in vlaganja 

 

Proračunska sredstva za izvajanje javne službe so za UKM zagotovljena na podlagi zakonodaje iz 

področja visokega šolstva in Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov. V letu 2016 

so ta sredstva predstavljala 75,7 % celotnih prihodkov UKM, 7,4 % je prispevala matična ustanova. 

Lastni prihodki iz naslova javne službe so v letu 2016 predstavljali  8,1 % vseh prihodkov, prihodki iz 

drugih virov (lokalna skupnost, donacije in sponzorstva, projekti) pa nadaljnjih 8,8 % vseh prihodkov.  

 

Preglednica 59: Prihodki UKM v letih 2011-2015 (vir CEZAR) 

 

PRIHODKI             v EUR (brez centov) Indeks 

2016/ 

2011 

Indeks 

2016/ 

2015 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

proračunska 

sredstva za 

izvajanje 

javne službe                                                                                                                         

2.507.309 2.219.136 2.139.651 2.315.669 1.970.172 2.199.855 0,87 1,11 

matična 

ustanova 
0 62.448 110.725 146.578 226.707 214.360 0 0,94 

lastni prihodki 

iz javne službe              
222.878 222.975 101.320 92.911 63.751 234.495 1,05 2,43 

drugi viri       335.685 299.796 221.717 50.052 350.402 256.422 0,76 0,76 

prihodki 

skupaj       
3.065.872 2.804.354 2.573.413 2.605.210 2.611.033 2.905.134 0,95 1,11 

 

Največji upad pogodbene vrednosti za izvajanje javne službe, kamor prištevamo tudi sredstva ARRS, ki 

jih knjižnica uspe vsako leto pridobiti na razpisu za sofinanciranje mednarodne znanstvene literature 

in baz podatkov, je UKM doživela od leta 2011 do 2015, ko je prejela kar 537.137 eur manj sredstev oz. 

kar 22 %. 11 % porast v letu 2016 je ublažil ta razkorak, vendar je to še vedno manj sredstev, kot jih je 

knjižnica prejela iz tega naslova leta 2010 (2.688.341). Celotni prihodki so bili v letu 2016 večji za 0,11 

% oz. še vedno za 10 % manjši kot leta 201o (3.200.312). 
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Graf 17: Prihodki UKM v letih 2011-2016 

 

Preglednica 60: Odhodki UKM v letih 2011-2015 (vir CEZAR) 

  

ODHODKI v EUR Indeks 

2016/ 

2011 

Indeks 

2016/ 

2015  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

stroški dela 1.865.648 1.804.957 1.653.594 1.637.719 1.589.114 1.676.348 0,90 1,05 

stroški 

dejavnosti 
1.055.392 865.142 857.715 891.242 874.716 1.147.046 1,09 1,31 

investicijski 

stroški 
131.579 62.448 62.103 43.922 107.245 68.932 0,52 0,64 

Odhodki 

skupaj 
3.052.620 2.732.547 2.573.413 2.572.883 2.571.076 2.892.326 0,95 1,12 

Od tega 

za nakup 

knjižničnega 

gradiva 

478.731 349.000 307.393 317.491 325.391 528.638 1,10 1,62 

Od tega za 

nakup 

elektronskih 

virov  

112.094 126.736 140.472 162.206 190.570 214.304 1,91 1,12 

Od tega za 

izobraževanje 

zaposlenih 

22.883 6.732 11.219 8.354 9.781 10.444 0,46 1,07 
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Graf 18: Odhodki UKM v letih 2010-2016 

 

V primerjavi z letom 2011 so bili v letu 2016 stroški dela nižji za 10 %, investicijski stroški pa za kar 48 

%. Sredstva dejavnosti so se  glede na leto 2015 povečali za 31 %, glede na leto 2011 pa za 9 %. Za 

nakup knjižničnega gradiva je bilo v letu 2016 namenjeno 528.638 eur oz. kar 62 % več kot leta 2015 

oz. 10 % več kot leta 2011, vendar je od tega leta 2015 bilo 40 % namenjenih za nakup elektronskih 

virov. 

 

V letu 2016 je UKM prvič v imenu vseh članic UM kandidirala na razpisu ARRS za sofinanciranje 

znanstvene literature in baz podatkov. V imenu UM je bila prejemnica sredstev ARRS, v jeseni pa je v 

imenu UM izvedla tudi javno naročilo znanstvene literatura. Vsled tega se je spremenila tudi dinamika 

nakazila sredstev članic UM. V tem letu je bila UKM prejemnica sredstev članic UM dvakrat, pomladi 

kot povračilo deleža sredstev za nakup literature v letu 2015 in jeseni kot delež sofinanciranja nakupa 

literature za 2017, to je 217.613,21 EUR. Od tod tudi sledi prikaz večjega deleža sredstev za nakup 

knjižničnega gradiva, ki pa ni bil v celoti namenjen prirastu knjižničnega gradiva v 2016. Ta ostaja žal 

na nivoju iz leta 2015. 

 

 

5.2.1 Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – izdatki knjižnice 

 

Preglednica 61: Kazalci – proračun knjižnice in vlaganja 

(na dan 31. 12. 2011- 2016) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Skupaj prihodki 

knjižnice 
3.065.872 2.804.354 2.573.413 2.605.210 2.611.033 2.905.134 

Skupaj prihodki 

visokošolskega zavoda 
90.152.101 85.637.435 77.341.948 78.475.062 83.613.767 84.163.647 

Skupaj lastni prihodki 

knjižnice 
22.878 222.975 101.320 92.911 63.751 234.495 
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Skupaj prihodek 

knjižnice iz 

sponzorstev  

in donacij 

3.556 3.743 7.997 10.585 15.099 745 

Skupaj prihodek iz 

projektne dejavnosti 
42.763 45.036 14.739 15.929 23.254 16.005 

Stroški dela knjižnice 1.865.648 1.804.957 1.653.594 1.637.719 1.589.114 1.676.347 

Skupaj izdatki knjižnice 3.052.620 2.732.547 2.573.413 2.572.882 2.571.076 2.892.325 

Skupaj izdatki knjižnice 

za nakup knjiž. gradiva  
478.731 349.000 307.393 317.490 325.391 528.638 

Skupaj izdatki knjižnice 

za nakup podat. zbirk 
112.094 126.735 140.472 162.205 190.570 214.394 

Skupaj izdatki za nakup 

infor. in komun. 

tehnologije (oprema) 

20.399 23.429 32.938 26.163 21.089 9.835 

Skupaj izdatki knjižnice 

za digitalizacijo gradiva 

iz lastne knjiž. zbirke 

20.194 0 790 359 9.968 17.410 

 

 

 Delež (odstotek) sredstev za knjižnico v celotnih prihodkih visokošolskega zavoda/univerze 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3,4 % 3,27 % 3,33 % 3,32 % 3,12 % 3,45 % 

 

 

 Prihodki knjižnice na aktivnega uporabnika v EUR 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

199,58 

EUR/uporab. 

187,61 

EUR/uporab. 

170,78 

EUR/uporab. 

177,13 

EUR/uporab. 

173,38 

EUR/uporab. 

243,31 

EUR/uporab. 

 

 

 Delež (odstotek) lastnih prihodkov knjižnice na celotne prihodke knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

7,27 % 7,95 % 3,94 % 3,57 % 2,44 % 8,07 

             
  

 Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz sponzorstev in donacij na celotne prihodke knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0,12 % 0,13 % 0,31 % 0,41 % 0,58 % 0,03 % 
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 Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz projektne dejavnosti na celotne prihodke knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1,39 % 1,61 % 0,57 % 0,61 % 0,89 % 0,55 % 

 

 

 Delež (odstotek) stroškov dela na celotne prihodke knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

60,85 % 64,36 % 64,26 % 62,68 %  60,86 % 57,50 % 

 

 Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup knjižničnega gradiva na celotne prihodke knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

15,6 % 12,44 % 11,94 % 12,19 %  12,46 % 18,20 % 

 

 

 Delež (odstotek) izdatkov za nakup podatkovnih zbirk na celotne izdatke za nakup knjižničnega 

gradiva 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

23,41 % 36,31 % 45,70 % 51,09 % 58,57 % 40,56 % 

 

 

 Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup informacijske in komunikacijske tehnologije (oprema) 

na celotne prihodke knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0,67 % 0,84 % 1,28 % 1,00 % 0,81 % 0,34 % 

 

 

 Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za digitalizacijo gradiva na celotne prihodke knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0,66 % 0,00 % 0,03 % 0,01 % 0,38 % 0,60 % 

 

 

V strokovnih standardih (2012) je zapisano, da visokošolska knjižnica predstavlja eno od 

najpomembnejših naložb visokošolskega zavoda oz. univerze. Proračun knjižnice mora biti v okviru 

proračuna visokošolskega zavoda jasno določen in za nemoteno delovanje knjižnice mora visokošolski 

zavod zagotavljati zadostna finančna sredstva, katerih višina mora ustrezati namenu in ciljem knjižnice, 

razumnim pričakovanjem uporabnikov in potrebam visokošolskega zavoda oz. univerze. Strokovni 

standardi priporočajo, da visokošolski zavod/univerza za delovanje knjižnice namenja najmanj 5 % 

svojega proračuna, razvoj knjižnice kot sodobne digitalne knjižnice pa bodo omogočala le višja vlaganja 

in to je med 7 in 10 %. Knjižnice brez razvoja na področju digitalnih in elektronskih virov in informacijsko 

komunikacijske tehnologije si danes ne predstavljamo več.  



105 
 

 

Proračun Univerzitetne knjižnice Maribor v letu 2016 predstavlja 3,45 % proračuna Univerze v 

Mariboru in je za 0,33 % višji kot v preteklem študijskem letu oz. na isti ravni kot leta 2011. Takšen 

proračun je pod minimalno mejo, ki jo priporočajo standardi, in je zelo oddaljen od razvojno 

naravnanega proračuna. Je odraz položaja knjižnice na vrednostni lestvici univerze. Če pogledamo 

primerljive podatke je proračun UKM nižji od povprečja višine proračunov nemških knjižnic (npr. 

proračun Univerzitetne knjižnice Univerze v Heidelbergu znaša 6,7 % proračuna Univerze v 

Heidelbergu, v posameznih nemških knjižnicah pa znaša tudi 10 ali celo 13 %). 

 

UKM zasleduje »digitalno paradigmo« in podpira prehod na elektronske informacijske vire tudi ob 

zniževanju finančnih sredstev, zato se je delež sredstev za nakup elektronskih informacijskih virov 

(znotraj sredstev za nakup knjižničnega gradiva) v obdobju od 2011 do 2015 postopoma zviševal iz 

23,41 % na 58,57 %. V letu 2016 pa se je delež nekoliko znižal, in sicer za dobrih 18 % na 40,56 % 

sredstev za nakup knjižničnega gradiva.  

 

Vsako leto zmore UKM kupiti manj knjižničnega gradiva. Delež izdatkov za nakup knjižničnega gradiva 

glede na celotne prihodke knjižnice je med leti 2011 in 2013 upadel za slabe 4 %, nato pa je v obdobju 

do 2016 porasel za 6,26 %, največ oz. skokovito v zadnjem letu (za 5,74 %).  

  

 

 
 

Graf 19: Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup knjižničnega gradiva  

glede na celotne prihodke knjižnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,9 20,6

18,3

16,1 15,6

12,4 11,9 12,1 12,5

18,2



106 
 

5.3 Prednosti, slabosti in priložnosti za izboljšanje 

 

 

Prednosti 

 Namensko grajena in prostorna knjižnična zgradba, ki uporabnikom omogoča ustrezne 

prostore za študij in delo. 

 Prilagajanje prostorskih možnosti knjižnice spreminjajočim se potrebam uporabnikov z 

visokošolskega zavoda – ureditev čitalnice in prostorov za skupinsko delo v preteklih letih. 

 Pokritost z brezžičnim dostopom do spleta. 

 Izboljšani bioklimatski pogoji za hranjenje knjižničnega gradiva. 

 

 

 

Slabosti 

 Zmanjševanje sredstev za opremo knjižničnih prostorov in investicijsko vzdrževanje. 

 Pomanjkanje prostora in polic v skladišču knjižničnega gradiva. 

 Odsotnost parkirnih mest za uporabnike. 

 Neprilagojenost sanitarnih prostorov uporabnikom s posebnimi potrebami. 

 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 Iskanje primernih lokacij za osrednje skladišče znanstvene dediščine UM (arhivsko skladišče) 

 Nadaljevati s prizadevanji za pridobitev finančnih sredstev za nabavo opreme za skladišča 

knjižničnega gradiva. 

 Nadaljevanje prizadevanj za sistemsko ureditev financiranja nabave knjižničnega gradiva.  
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6 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, INOVATIVNOSTI IN RAZVOJNE NARAVNANOSTI 

 

6.1 Zagotavljanje in  ocenjevanje kakovosti UKM 

 

1.1.1 Delovanje Komisije za kakovost UKM 

 

Sestava Komisije za kakovost UKM v študijskem letu 2016/2017 

 

14. 1. 2016 je potekel mandat  Komisiji za kakovost UKM v sestavi: Sandra Kurnik Zupanič (predsednica) 

in dr. Jerneja Ferlež, Aleksandra Grajfoner, Brigita Ačko in Jerneja Grašič (članice). Strokovni svet UKM 

je na svoji 1. redni seji 13. 1. 2016 imenoval novo sestavo Komisije za kakovost UKM v sestavi: Sandra 

Kurnik Zupanič (predsednica) in dr. Jerneja Ferlež, Aleksandra Grajfoner, Jerneja Grašič  in Miha Žižek 

(člani). Komisiji poteče mandat 14. 1. 2018. 

 

Sandra Kurnik Zupanič, univ. dipl. soc., bibliotekarka specialistka 

predsednica, članica Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 

sandra.kurnik@um.si, tel. 02 25 07 424 

 

dr. Jerneja Ferlež, univ. dipl. etn. in bibl., bibliotekarka 

nadomestna članica Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 

 jerneja.ferlez@um.si, tel. 02 25 07 420 

 

Sandra Grajfoner, univ. dipl. bibl., bibliotekarka 

sandra.grajfoner@um.si, tel. 02 25 07 456 

 

Jerneja Grašič, univ. dipl. bibl., bibliotekarka 

jerneja.grasic@um.si, tel. 02 25 07 428 

 

Miha Žižek, knjižničar 

miha.zizek@um.si, tel. 02 25 07 429 

 

Poročilo o delu Komisije za kakovost UKM v študijskem letu 2016/2017 

Komisija za kakovost UKM je v študijskem letu 2016/2017 oz. v letu 2017 izvedla naslednje aktivnosti: 

- izdelava Samoevalvacijskega poročila UKM za študijsko leto 2015/2016; 

- predstavitev samoevalvacijskega poročila Strokovnemu svetu UKM, Komisiji za knjižnični 

sistem, Komisiji za ocenjevanje kakovosti univerze ter zaposlenim UKM; 

- analiza rezultatov ankete o zadovoljstvu uporabnikov in zadovoljstvu zaposlenih ter 

primerjalna analiza z rezultati preteklih anket, predstavitev vodstvu UKM in zaposlenim s 

pregledom realizacije predlogov na podlagi rezultatov preteklih anket; 

- predstavitev rezultatov ankete o zadovoljstvu uporabnikov Komisiji za knjižnični sistem UM in 

ŠS UM; 

- seznanitev z analizo rezultatov evalvacije knjižnične dejavnosti UKM in knjižnic UM na podlagi 

metodologije LibQUAL; 

- sodelovanje pri sestavi vprašalnika za kvalitativno analizo knjižnične dejavnosti UM za 

potrebe delovne skupine za strategijo visokošolskega knjižničarstva pri MIZŠ; 

- izvedba kvantitativne evalvacije knjižnične dejavnosti Univerze v Mariboru (analiza 

izpolnjenih vprašalnikov visokošolskih knjižnic UM oz. enotnih preglednic za vrednotenje 

mailto:sandra.grajfoner@um.si
mailto:jerneja.grasic@um.si
mailto:miha.zizek@um.si
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knjižnične dejavnosti na UM) za študijsko leto 2015/2016 in predstavitev na Komisiji za 

knjižnični sistem UM; 

- spremljanje in analiza uresničevanja dokumenta Načrt izboljšav delovanja UM do leta 2020 

oz. aktivnosti UKM v sklopu tega dokumenta; 

- predstavitev prenovljenih EUA standardov za zagotavljanje kakovost v evropskem 

visokošolskem prostoru na Komisiji za knjižnični sistem UM, vodjem knjižnic UM in 

zaposlenim;  

- predstavitev predloga Kazalnikov kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti na Komisiji 

za ocenjevanje kakovosti univerze ter na Senatu UM - vključitev kazalnikov v proces 

preverjanja stalnih izboljšav UM; 

- udeležba na sejah Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze (KOKU); 

- udeležba na skupnem letnem sestanku članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze ter 

članov komisij za kakovost članic UM in seznanitev s prenovljenimi merili NAKVIS-a; 

- ažuriranje vsebine spletne podstrani za področje kakovosti Univerzitetne knjižnice Maribor. 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor se je prvič lotila samoevalvacije svoje dejavnosti leta 2002 in od takrat 

ocenjuje svojo dejavnost vsako leto. Iz vidika vzpostavljanja sistema zagotavljanja kakovosti je vsakič 

nadgrajevala metodologijo. V tej temeljni usmeritvi je posebna pozornost usmerjena k atributom kot 

so poslanstvo, osrednjost, nacionalnost, regionalnost, ciljna usmerjenost, organiziranost, kakovost, 

uspešnost, aktualnost/temeljnost, dovzetnost, knjižnica kot učni center ter pripadnost/motiviranost 

zaposlenih.  

 

V študijskem letu 2006/2007 oz. v letu 2007 je bila samoevalvacija prvič izdelana po enotnih 

samoevalvacijskih merilih – kazalcih uspešnosti knjižnične dejavnosti osrednje univerzitetne knjižnice 

Univerze v Mariboru in visokošolskih knjižnic članic univerze (priloga 12). Samoevalvacijsko poročilo za 

študijsko leto 2011/2012 je bilo prelomno, kajti naslonili smo se na pokazatelje kakovosti, ki jih 

priporočajo slovenski strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo 

visokošolskih knjižnic, ki jih je sprejel Nacionalni svet za knjižnično dejavnost  maja 2012.  

 

V letu 2012 je Center za razvoj knjižnic nadgradil portal BibSist in uvedel kazalce uspešnosti, ki jih je 

mogoče izračunati na podlagi zbranih statističnih podatkov, določil metodologijo njihovega 

izračunavanja, definiral subjekte oziroma skupine subjektov, za katere jih je mogoče izračunavati in 

način grafičnega prikazovanja na spletu. V samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2011/2012 smo 

tako prvič vključili te kazalce. V istem študijskem letu pa je UKM tudi prvič presojala kakovost svojega 

delovanja v evropskem prostoru z uporabo metodologije BIX (Bibliotheksindex).  

 

Konec leta 2012 je komisija pripravila osnutek Meril za evalvacijo UKM,  ki določajo kriterije, po katerih 

se izvajajo postopki evalvacije UKM oz. postopki samoevalvacije in zunanje evalvacije, ki pa ni bil 

dokončno verificiran.  

 

Ob izdaji slovenskega prevoda standarda SIST ISO 2789:2013 (Informatika in dokumentacija – 

Mednarodna statistika za knjižnice) se je UKM konec leta 2014 na Slovenskem inštitutu za 

standardizacijo udeležila predstavitve mednarodno uveljavljenih orodij za uspešno delo knjižnic. Poleg 

omenjenega standarda sta bila predstavljena še dva standarda: SIST ISO 11620:2008 Informatika in 

dokumentacija – Kazalci uspešnosti knjižnic (v slovenskem jeziku) in SIST ISO 16439:2014 Informatika 

in dokumentacija – Metode in postopki za ocenjevanje vpliva knjižnic (v angleškem jeziku). 
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Leta 2016 se je komisija za kakovost udeležila predstavitve prenovljenih EUA standardov za 

zagotavljanje kakovost v evropskem visokošolskem prostoru ter jih leta 2017 predstavila Komisiji za 

knjižnični sistem, vodjem knjižnic UM in zaposlenim.  

 

 

6.1.1.1 Strategija na področju zagotavljanja kakovosti UKM 

 

Cilj Univerzitetne knjižnice Maribor je postati evropsko primerljiva, sodobna osrednja univerzitetna 

knjižnica, ki deluje po načelih bibliotekarske vede ter svoj razvoj usklajuje z razvojem pedagoških, 

znanstvenoraziskovalnih in strokovnih področij Univerze v Mariboru. V tej temeljni usmeritvi bo 

posebna pozornost usmerjena k atributom: 

- poslanstvo (Univerzitetna knjižnica Maribor mora imeti jasno poslanstvo in cilje, tako 

kratkoročne in dolgoročne. Ugotavljanje kakovosti in uspešnosti mora biti tesno povezano s 

poslanstvom in cilji univerze, knjižnica pa vključena v vse procese planiranja, zlasti strateškega 

planiranja univerze.) 

- osrednjost (Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja univerzitetna knjižnica ima nosilno in 

koordinacijsko vlogo v knjižnično informacijskem sistemu Univerze v Mariboru. Intenzivno 

sodelovanje z visokošolskimi knjižnicami UM se odraža v dvigu ravni kakovosti knjižničnih 

storitev Univerze v Mariboru.) 

- nacionalnost (Univerzitetna knjižnica Maribor je skrbnica in varuhinja obveznega izvoda 

Republike Slovenije in po Zakonu o obveznem izvodu druga depozitna knjižnica. Kot varuhinja 

kulturne dediščine Slovenije mora posvečati posebno pozornost varovanju, zaščiti  in 

skladiščenju arhivskega in drugega obveznega izvoda.) 

- regionalnost (Domoznanska dejavnost ima v Univerzitetni knjižnici Maribor stoletno tradicijo. 

Neprecenljiva domoznanska dokumentacija in domoznansko gradivo, ki se dnevno dopolnjuje 

je bogat vir podatkov znanstvenikom, raziskovalcem, študentom in drugim uporabnikom. 

Domoznanska usmeritev knjižnice v mesto Maribor in širšo regijo je dodana vrednost k vlogi 

univerzitetne knjižnice.) 

- ciljna usmerjenost (Knjižnica mora biti sposobna postavljati in preverjati  kratkoročne in 

dolgoročne strateške cilje, katerih doseganje je merljivo ter znati opredeliti in uporabljati 

mere, ki bodo pokazale, kako uspešna je pri izpopolnjevanju svojega poslanstva in ciljev.) 

- organiziranost (Knjižnica mora imeti učinkovit sistem vodenja, ki bo zagotavljal kar najbolj 

uspešno in učinkovito doseganje zastavljenih ciljev. Organizacija, struktura in postopki vodenja 

morajo biti jasno definirani in razumljivi.) 

- kakovost (Zagotavljanje kakovosti storitev mora biti del poslanstva in ciljev Univerzitetne 

knjižnice Maribor. V svoje poslanstvo in cilje bo knjižnica vključila nenehno skrb za kakovost 

storitev in s tem povezano vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti delovanja knjižnice kot 

osrednje univerzitetne knjižnice. Knjižnica bo svoje delovanje vrednotila glede na svoje 

poslanstvo in cilje, poslanstvo in cilje univerze in glede na potrebe uporabnikov.) 

- uspešnost (V evalvacijske postopke mora Univerzitetna knjižnica Maribor ustrezno vključiti 

uporabnike, s pomočjo katerih bo ugotavljala, kako dobro izpolnjuje poslanstvo in v kakšni 

meri uresničuje zastavljene cilje. Evalvacija mora  biti kontinuiran proces in mora temeljiti na 

merljivih rezultatih dela, tako kvantitativnih kot kvalitativnih. Svojo uspešnost bo presojala na 

podlagi vrednotenja kakovosti knjižničnih storitev, pedagoške funkcije knjižnice, vloženih virov, 

dostopnosti informacijskih virov, knjižničnega osebja, prostorov in opreme, načinov 

komuniciranja in sodelovanja knjižnice z okoljem, vodstva in vodenja knjižnice in knjižničnega 

proračuna.) 
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- aktualnost/temeljnost (Razvoj knjižničnih zbirk je nenehen in trajen proces, ki vključuje 

določanje ciljev razvoja zbirk za različna področja, vrednotenje zbirk, načrtovanje in 

implementacijo. Univerzitetna knjižnica mora zagotavljati knjižnične zbirke, ki zagotavljajo 

izpopolnitev raziskovalnih, izobraževalnih, umetniških in strokovnih potreb akademskega 

osebja in študentov.) 

- dovzetnost (Knjižnica je dinamičen organizem, ker se spreminjajo cilji in potrebe univerze in 

okolja.) 

- knjižnica kot učni center (Vloga knjižnice kot učnega centra. je osrednjega pomena za 

realizacijo učnih ciljev izobraževalne ustanove. Kakovost zbirk, njihova relevantnost za 

obstoječe izobraževalne programe ter pogostost njihove uporabe so temeljne značilnosti 

takšnega centra. Učno osebje mora v okviru  izobraževalnega procesa nenehno poudarjati 

pomen uporabe informacijskih virov, ki je dejavnik strokovne ter osebne rasti in razvoja 

vsakega posameznika.) 

- pripadnost/motiviranost zaposlenih (Samo motiviran delavec je ključ do kakovosti. 

Pospeševanje timskega dela, vzpodbujanje postavljanja in doseganja osebnih ciljev in skupnih 

ciljev Univerzitetne knjižnice Maribor, vzpodbujanje strokovne in osebne rasti zaposlenih ter 

dobri medsebojni odnosi vodijo do celovitega in zaključenega kroga zagotavljanja kakovosti.) 

 

 

1.1.2 Strokovni  standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih 

knjižnic 

 

V letu 2012 je Nacionalni svet za knjižnično dejavnost sprejel Strokovne standarde in priporočila za 

organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic (za obdobje 2012-2020). Tako je 

visokošolsko knjižničarstvo dobila normativni dokument, ki opredeljuje sodobno raven organizacije, 

delovanja in evalvacije visokošolskih knjižnic. V njem so opredeljeni namen, poslanstvo in cilji knjižnice, 

upravljanje in vodenje knjižnice, načrtovanje, poročanje in evalvacija knjižnice, prostori in oprema 

knjižnice, knjižnični delavci, financiranje in proračun knjižnice, knjižnična zbirka in drugi informacijski 

viri, knjižnične storitve in komuniciranje, sodelovanje in povezovanje. Kot priloge so dodali naslednji 

dokumenti: 

 Nabor kvalitativnih kazalcev uspešnosti delovanja visokošolske knjižnice  

 Nabor kvantitativnih kazalcev in kazalnikov uspešnosti delovanja visokošolske knjižnice  

 Osnovni uravnoteženi nabor kvantitativnih kazalcev in kazalnikov uspešnosti delovanja za 

evalvacijo knjižnične dejavnosti v visokem šolstvu 

 Nastanek dokumenta strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in 

evalvacijo visokošolskih knjižnic 

 Uporabljeni viri in literatura 

 Mednarodni (ISO) standardi, relevantni za visokošolske knjižnice 

 

Konec leta 2016 in v prvi polovici leta 2017 je Delovna skupine za strokovna priporočila za visokošolske 

knjižnice spremljala uveljavljanje dokumenta v praksi, predlogov za spremembo dokumenta pa ni 

prejela. Glavna ugotovitev delovne skupine je, da so strokovni standardi in priporočila za visokošolske 

knjižnice vsebinsko še vedno ustrezen okvir za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih 

knjižnic. Besedilo sicer na nekaj mestih terminološko odstopa od terminologije v noveli Zakona o 

knjižničarstvu (npr. v primeru zaposlenih v knjižnicah), vendar odstopanja niso tako pomembna, da bi 

bilo treba pristopiti k spremembi besedila priporočil. Delovna skupina Nacionalnemu svetu med 

drugim predlaga, da se po konstituiranju v novem mandatnem obdobju čim prej imenuje nova delovna 
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skupina za strokovna priporočila za visokošolske knjižnice ali pa se podaljša mandat obstoječi delovni 

skupini, da dejavnost na področju spremljanja uresničevanja priporočil oziroma njihovega 

posodabljanja ne bi bila prekinjena. 

 

Dokument je na voljo na spletnem naslovu: 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDAR

DI_visokosolske_knjiznice_14052012_sprejeti_objava_OBDOBJE.pdf 

 

 

6.1.3     Meritve o delu visokošolskih knjižnic Centra za razvoj knjižnic pri NUK 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor vsako leto posreduje statistične podatke svoje dejavnosti Centru za 

razvoj knjižnic (Cezar). Ti so dostopni na spletnem naslovu aplikacije BibSist Online 

(http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php) vse od leta 2000. 

 

V letu 2012 je Center za razvoj knjižnic nadgradil portal BibSist in uvedel kazalce uspešnosti, ki jih je 

mogoče izračunati na podlagi zbranih statističnih podatkov, določil metodologijo njihovega 

izračunavanja, definiral subjekte oziroma skupine subjektov, za katere jih je mogoče izračunavati in 

način grafičnega prikazovanja na spletu (Kodrič-Dačić, 2012). 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor vsako leto posreduje statistične podatke svoje dejavnosti Centru za 

razvoj knjižnic (Cezar). Ti so dostopni na spletnem naslovu aplikacije BibSist Online 

(http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php) vse od leta 2000. 

 

V letu 2012 je Center za razvoj knjižnic nadgradil portal BibSist in uvedel kazalce uspešnosti, ki jih je 

mogoče izračunati na podlagi zbranih statističnih podatkov, določil metodologijo njihovega 

izračunavanja, definiral subjekte oziroma skupine subjektov, za katere jih je mogoče izračunavati in 

način grafičnega prikazovanja na spletu (Kodrič-Dačić, 2012). 

 

Izbor kazalcev je oblikovan po vzoru mednarodnih standardov, ki določajo kazalce uspešnosti knjižnic 

(ISO 11620 : 2008, ISO/TR 2811:2009) ter uveljavljenih naborov kazalcev v Sloveniji in v Evropi. 

 

Izbor kazalcev je razdeljen po vzoru standarda ISO 11620 : 2008 v štiri skupine: 

 viri, dostopnost in infrastruktura,  

 uporaba,  

 učinkovitost,  

 potenciali in razvoj.  

Vsak od kazalcev je predstavljen z naslednjimi podatki: ime kazalca, opis kazalca, algoritem za izračun 

kazalca, interpretacija vrednosti kazalca (priloga 13) 

 

 

6.1.4 LibQual+ 

 

Pomladi 2016 se je Univerzitetna knjižnica Maribor na povabilo delovne skupine »LIBER Working Group 

for research and education« odločila sodelovati v raziskavi o zadovoljstvu s knjižničnimi storitvami 

evropskih univerzitetnih knjižnic. Za te namene se uporablja vprašalnik LibQUAL+, ki ga je razvilo 

Združenje ameriških knjižnic (ARL, Association of Research Libraries) v ZDA v sodelovanju s teksaško 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDARDI_visokosolske_knjiznice_14052012_sprejeti_objava_OBDOBJE.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDARDI_visokosolske_knjiznice_14052012_sprejeti_objava_OBDOBJE.pdf
http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php
http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php
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A&M univerzo. Avtor Mali (2017) je v članku z naslovom Vrednotenje kakovosti uporabniških storitev 

v visokošolskih knjižnicah zapisal, da je LibQUAL anketa ena izmed tistih, ki dosega visoko stopnjo 

standardizacije pri merjenju stopnje zadovoljstva in pričakovanj uporabnikov. Po Mali-ju (2017) se z 

anketo preučuje zanesljivost izbrane storitve, kompetentnost osebja, otipljivost stvari (urejen prostor), 

empatija do uporabnikov, odgovornost osebja oz. zavedanje osebja, da uporabnik potrebuje pomoč.  

Anketni vprašalnik LibQUAL+ sestoji iz 22-ih vprašanj, ki se nanašajo na tri področja presoje (Mali, 

2017): 

- Učinek storitev (vprašanja o zadovoljstvu uporabnikov s knjižničnimi storitvami in osebjem 

knjižnice oz. presojanje znanja knjižničnega osebja in njihove sposobnosti mentorstva) 

- Informacijske storitve (vprašanja, ki se nanašajo na ponudbo knjižnice fizičnih in elektronskih 

informacijskih virov in na dostopnost do teh virov ter vključujejo uporabnikove preference pri 

uporabi informacij) 

- Knjižnično okolje (vprašanja, ki se nanašajo na dojemanje knjižnice kot prostora za študij in 

učenje in tudi simbolni ugled knjižnice). 

 

Vprašanja za vsa tri temeljna področja so v vprašalniku razvrščena naključno. Vprašalnik obsega tudi 

vprašanja o splošnem zadovoljstvu s knjižničnimi storitvami, o vzorcu uporabe knjižnic in nekaj 

demografskih vprašanj o uporabnikih. Vprašalnik omogoča tudi komentarje v prostem besedilu, ki so 

dragoceni vir kvalitativnih podatkov. 

Anketo je bila izvedena decembra 2016, rezultati pa so predstavljeni v poglavju Uporabniki. 

 

6.1.5 Kazalniki kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti na UM 

 

Univerza v Mariboru je leta 2014 sprejela Kazalnike kakovosti za spremljanje izobraževalne dejavnosti 

UM in Kazalnike kakovosti za spremljanje znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnost UM. Po 

vzorcu teh kazalnikov  so bili v dogovoru s prorektorico za razvoj kakovosti pripravljeni Kazalniki 

kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti na UM. Kazalnike je potrdila Komisija za knjižnično 

dejavnost na svoji 11. seji dne 23. 2. 2017, Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze na 9. redni seji 

13. 4. 2017 in Senat UM na 23. redni seji 20. 6. 2017.  

Že vrsto let visokošolske knjižnice UM izvajajo samoevalvacije knjižnične dejavnosti po enotnih 

kazalnikih in kazalcih, nazadnje ažuriranih na podlagi Strokovnih standardov in priporočil za 

organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic, ki jih je leta 2012 sprejel Nacionalni svet za 

knjižnično dejavnost. Kazalniki kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti  (priloga 14) so izbor 

širšega nabora kazalnikov, ki kažejo na uresničevanje poslanstva visokošolskih knjižnic ter so vključeni 

med ključne dokumente UM, na podlagi katerih se izvajajo procesi stalnih izboljšav kakovosti. 

Ciljne vrednosti kazalnikov za študijsko leto 2016/2017 so primerjalno za študijski leti 2014/2015 in 

2015/2016 prikazani v poglavju 6.2.3. 
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6.2 Zagotavljanje  inovativnosti in razvojne naravnanosti UKM 

 

6.2.1.  Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov in sposobnost UKM za spremembe in  razvoj      

 

6.2.1.1  Kazalniki uspešnosti delovanja – učinkovitost 

 

Preglednica 62: Kazalci – učinkovitost delovanja UKM 

(na dan 31. 12. 2011-2016) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število aktivnih 

uporabnikov visokošolske 

knjižnice (fizični član) 

15.362 14.948 15.069 14.708 15.060 11.940 

Število aktivnih 

uporabnikov z 

visokošolskega zavoda 

(fizični član) 

10.441 10.222 10.277 10.005 10.121 7.767 

Skupaj izdatki knjižnice 3.052.620 2.732.547 2.573.413 2.572.882 2.571.076 2.892.325 

Stroški dela knjižnice 1.865.648 1.804.957 1.653.594 1.637.719 1.589.114 1.676.347 

Število EPZ zaposlenih 

strokovnih delavcev 

knjižnice 

48 49 48 46 46 47 

Skupaj število izposojenih 

enot gradiva 
350.244 371.861 359.683 367.040 375.921 377.493 

Število pozitivno rešenih 

informacijskih zahtevkov 
17.991 18.309 19.377 20.250 14.321 16.253 

Letni prirast knjižničnega 

gradiva na fizičnih nosilcih 

zapisa (število enot) 

36.739 31.531 32.403 26.103 29.295 29.177 

Število prispevanih 

(kreiranih) zapisov v 

vzajemno bibliografsko 

bazo podatkov 

7.880 7.645 6.999 7.506 7.537 9.009 

Število prispevanih 

(kreiranih in prevzetih) 

zapisov v lokalno 

bibliografsko bazo podatkov 

knjižnice 

20.910 20.582 20.481 18.258 19.265 21.570 

 

 

 Izdatki knjižnice na aktivnega uporabnika knjižnice (fizični člani) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

198,71 

EUR/uporab. 

182,80  

EUR/uporab. 

170,78  

EUR/uporab. 

174,93 

EUR/uporab. 

170,72 

EUR/uporab. 

242,24 

EUR/uporab. 

 



114 
 

 

 Izdatki knjižnice na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda (fizični člani) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

292,37 

EUR/uporab. 

267,32  

EUR/uporab. 

250,41 

EUR/uporab. 

257,16 

EUR/uporab. 

254,03 

EUR/uporab. 

372,39 

EUR/uporab. 

 

 

 Izdatki knjižnice na izposojeno enoto gradiva 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

8,72 

EUR/izposoj. 

enoto grad. 

7,33  

EUR/izposoj. 

enoto grad. 

7,15 

EUR/izposoj. 

enoto grad. 

6,84 

EUR/izposoj. 

enoto grad. 

6,84 

EUR/izposoj. 

enoto grad. 

7,66 

EUR/izposoj. 

enoto grad. 

 

 

 Strošek dela na izposojeno enoto gradiva 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5,33 

EUR/izposoj. 

enoto grad. 

4,84  

EUR/izposoj. 

enoto grad. 

4,60 

EUR/izposoj. 

enoto grad. 

4,36 

EUR/izposoj. 

enoto grad. 

4,23 

EUR/izposoj. 

enoto grad. 

4,44 

EUR/izposoj. 

enoto grad. 

 

 

 Strošek dela na letni prirast knjižničnega gradiva 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

50,78 

EUR/letni 

prirast knjiž. g. 

98,58  

EUR/letni 

prirast knjiž. g. 

51,03 

EUR/letni 

prirast knjiž. g. 

62,74 

EUR/letni 

prirast knjiž. g. 

54,25 

EUR/letni 

prirast knjiž. g. 

57,45 

EUR/letni 

prirast knjiž. g. 

 

 

 Število izposojenih enot na EPZ strokovnega delavca knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

7.296,75 

enot/strok. 

delavca 

7.609,41 

enot/strok. 

delavca 

7.493,40 

enot/strok. 

delavca 

8.174,78 

enot/strok. 

delavca 

8.172,20 

enot/strok. 

delavca 

8.031,77 

enot/strok. 

delavca 

 

 

 Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov na EPZ strokovnega 

delavca knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

164,17 

zapisov/strok. 

delavca 

156,02  

zapisov/strok. 

delavca 

145,81 

zapisov/strok. 

delavca 

163,17 

zapisov/strok. 

delavca 

163,85 

zapisov/strok. 

delavca 

191,68 

zapisov/strok. 

delavca 
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 Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov na EPZ 

strokovnega delavca knjižnice 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

376,69 

zapisov/strok. 

delavca 

420,04  

zapisov/strok. 

delavca 

426,69 

zapisov/strok. 

delavca 

396,91 

zapisov/strok. 

delavca 

418,80 

zapisov/strok. 

delavca 

458,94 

zapisov/strok. 

delavca 

 

 

6.2.1.2    Kazalniki uspešnosti delovanja – sposobnost UKM za spremembe in razvoj 

 

Preglednica 63: Kazalci – razvoj človeških potencialov (na dan 31. 12. 2011- 2016) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število predvidenih delovnih ur 

knjižničnih delavcev (redno delo, 

nadure) 

164.320 164.952 162.864 162.864 157.080 156.600 

Število opravljenih delovnih ur 

knjižničnih delavcev (redno delo, 

nadure) 

/ 128.076 113.350 121.364 122.716 121.584 

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev 79 78 78 77 75 75 

Število EPZ zaposlenih strokovnih 

delavcev knjižnice 
48 49 48 46 46 47 

Število knjižničnih delavcev, 

udeležencev formalnega izobraževanja 
8 4 4 4 3 6 

Število knjižničnih delavcev, ki so 

uspešno zaključili programe 

formalnega izobraževanja 

1 1 1 0 0 1 

Število knjižničnih delavcev, ki so 

opravili bibliotekarski izpit 
1 0 0 0 0 2 

Število knjižničnih delavcev, ki so 

pridobili strokovni bibliotekarski naziv 
1 0 0 0 6 6 

Število knjižničnih delavcev, ki so 

pridobili znanstveni ali raziskovalni 

naziv 

0 0 0 0 0 1 

Število ur neformalnega izobraževanja 

knjižničnih delavcev v Sloveniji 
1.015 272 977 768 373 2.022 

Število ur neformalnega izobraževanja 

knjižničnih delavcev v tujini 
0 312 312 264 249 632 

Število knjižničnih delavcev, 

udeležencev neformalnega 

izobraževanja v Sloveniji 

55 69 102 94 52 239 
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Število knjižničnih delavcev, 

udeležencev neformalnega 

izobraževanja v tujini 

0 12 12 11 11 41 

Skupaj število ur neformalnega 

izobraževanja knjižničnih delavcev v 

Sloveniji in tujini 

1.015 584 1.289 1.032 622 2.654 

Število objav knjižničnih delavcev 

(znanstveni, strokovni prispevki etc.) 
27 86 133 58 205 115 

Skupaj število knjižničnih delavcev, 

udeležencev neformalnega 

izobraževanja v Sloveniji in tujini 

55 81 114 105 63 280 

Število ur bolezenskih odsotnosti vseh 

knjižničnih delavcev (bolniška, 

porodniška, invalidnina) 

14.790 6.800 10.256 11.892 10.908 9.074 

 

 

 Odstotek dejansko opravljenih delovnih ur v tekočem letu 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

77,64 % 69,60 % 74,52 % 78,12 % 77,64 % 

 

 

 Delež (odstotek) ur bolezenskih odsotnosti zaposlenih v knjižnici-knjižničnih delavcev glede na 

število predvidenih delovnih ur knjižničnih delavcev 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

9,00 % 

bolezenskih 

odsotnosti/ 

predvidenih 

delovnih ur 

4,12 %  

bolezenskih 

odsotnosti/ 

predvidenih 

delovnih ur 

9,05 % 

bolezenskih 

odsotnosti/ 

predvidenih 

delovnih ur 

9,79 % 

bolezenskih 

odsotnosti/ 

predvidenih 

delovnih ur 

6,94 % 

bolezenskih 

odsotnosti/ 

predvidenih 

delovnih ur 

5,79 % 

bolezenskih 

odsotnosti/ 

predvidenih 

delovnih ur 

 

 

 Število ur neformalnega izobraževanja na EPZ knjižničnega delavca 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

12,85 

ur/knjižnič. 

delavca 

7,39 

ur/knjižnič. 

delavca 

16,53 

ur/knjižnič. 

delavca 

13,40 

ur/knjižnič. 

delavca 

8,29 

ur/knjižnič. 

delavca 

35,39 

ur/knjižnič. 

delavca 
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 Število objav na EPZ strokovnega knjižničnega delavca (upoštevajo se tipologije: članki in sestavki, 

monografije in druga zaključena dela, avtor dodatnega besedila, pisec recenzij, prevajalec in 

intervjuvanec) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0,56 

objav/strok. 

delavca 

2,29 

objav/strok. 

delavca 

 2,77 

objav/strok. 

delavca 

1,26 

objav/strok. 

delavca 

2,41 

objav/strok. 

delavca 

2,45 

objav/strok. 

delavca 

 

 

 

6.2.2 Kazalci uspešnosti delovanja UKM po metodologiji Centra za razvoj knjižnic Cezar, NUK  

 

Preglednica 64: Kazalci uspešnosti knjižnične dejavnosti - Cezar 

 

A. Viri, dostopnost in 

infrastruktura 
2012 2013 2014 2015 2016 

Knjižnična zbirka na 

potencialnega 

uporabnika 

48,36  

inv. enot/ 

pot. uporab. 

53,43  

inv. enot/ 

pot. uporab. 

58,90  

inv. enot/ 

pot. uporab. 

66,95  

inv. enot/ 

pot. uporab. 

71,81 

inv. enot/ 

pot. uporab. 

Prirast obveznega 

izvoda 
24.751 enot 26.655 enot 21.710 enot 22.168 enot 20.757 enot 

Prirast na 

potencialnega 

uporabnika 

1.54 inv. enot/ 

1000 potenc. 

uporab. 

1,39 inv. enot/ 

1000 potenc. 

uporab. 

1,47 inv. enot/ 

1000 potenc. 

uporab. 

1,38 inv. enot/ 

1000 potenc. 

uporab. 

1,90 inv. enot/ 

1000 potenc. 

uporab. 

Prirast naslovov na 

potencialnega 

uporabnika 

686,44 

naslovov/1000 

pot. uporab. 

685,46 

naslovov/1000 

pot. uporab. 

624,95 

naslovov/1000 

pot. uporab. 

837,80 

naslovov/1000 

pot. uporab. 

880,76 

naslovov/1000 

pot. uporab. 

Prirast na knjižnično 

zbirko 

3,19 %  

inv. enot 

3,18 % 

inv. enot 

2,50 %  

inv. enot 

2,73 %  

inv. enot 

2,65 % 

inv. enot 

Odpis na knjižnično 

zbirko 

0,77 %  

inv. enot 

0,35 %  

inv. enot 

0,06 %  

inv. enot 

0,10 %  

inv. enot 

0,17 

inv. enot 

Gradnja podatkovnih 

zbirk 
0 0 1 1 1 

Letna odprtost 

knjižnice na potenc. 

uporabnika 

154,63  

ur/1000  

pot. uporab. 

224,72  

ur/1000  

pot. uporab. 

251,49 

 ur/1000  

pot. uporab. 

267,45  

ur/1000  

pot. uporab. 

303,05 

ur/1000  

pot. uporab. 

Površina knjižnice na 

potenc. uporabnika 

0,41 m2/ 

pot. uporab. 

0,45 m2/ 

pot. uporab. 

0,48 m2/ 

pot. uporab. 

0,53 m2/ 

pot. uporab. 

0,56 m2/ 

pot. uporab. 

Čitalniški sedeži na 

potencialnega 

uporabnika 

16,71 

sedežev/1000 

pot. uporab. 

24,6  

sedežev/1000 

pot. uporab. 

26,06 

sedežev/1000 

pot. uporab. 

28,90 

sedežev/1000 

pot. uporab. 

30,23 

sedežev/1000 

pot. uporab. 

Osebni računalniki za 

uporabnike na potenc. 

uporabnika 

2,05  

račun./ 1000 

pot. uporab. 

2,05 račun./ 

1000 pot. 

uporab. 

2,03 račun./ 

1000 pot. 

uporab. 

2,31 račun./ 

1000 pot. 

uporab. 

2,09 

račun./ 1000 

pot. uporab. 

Delavci na 

potencialnega 

uporabnika 

3,96  

delavcev/1000 

pot.. uporab. 

4,09  

delavcev/1000 

pot.. uporab. 

4,45  

delavcev/1000 

pot.. uporab. 

4,62  

delavcev/1000 

pot.. uporab. 

4,89 

delavcev/1000 

pot.. uporab. 
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B. Uporaba  

Obrat knjižnične zbirke 0,38 inv. enot 0,35 inv. enot 0,36 inv. enot 0,35 inv. enot 0,34 inv. enot 

Izposoja na 

potencialnega 

uporabnika 

13,97  

inv. enot 

18,86 

 inv. enot 

21,21  

inv. enot 

23,46  

inv. enot 

24,65 

inv. enot 

Izposoja na člana 
19,13  

inv. enot 

18,38  

inv. enot 

19,58  

inv. enot 

19,59  

inv. enot 

31,61 

inv. enot 

Medknjižnična izposoja 

na potencialnega 

uporabnika 

97,52  

inv. enot/1000 

pot. uporab. 

108,48 

 inv.enot/1000 

pot. uporab. 

107,75  

inv. enot/1000 

pot. uporab. 

103,76  

inv. enot/1000 

pot. uporab. 

130,86 

inv. enot/1000 

pot. uporab. 

Delež članov knjižnice 

(študenti+zaposleni) 

med potenc. uporab. 

49,94 % 53,91 % 56,44 % 63,18 % 50,71 % 

Obisk (fizični) knjižnice 

na potencialnega 

uporabnika 

14,99  

krat/ 

pot.  uporab. 

14,67  

krat/ 

pot.  uporab. 

16  

krat/ 

pot.  uporab. 

18  

krat/ 

pot.  uporab. 

19 

krat/ 

pot.  uporab. 

Obisk (fizični) na letno 

odprtost 

96,91 

uporab./uro 

65,29  

uporab./uro 

63,55 

uporab./uro 

67,20 

uporab./uro 

62,60 

uporab./ur 

Udeleženci 

usposabljanja na 

potenc. uporabnika 

0,22 

udeleženca/ 

pot. uporab. 

0,27 

udeleženca/ 

pot. uporab. 

0,28 

udeleženca/ 

pot. uporab. 

0,32 

udeleženca/ 

pot. uporab. 

0,40 

udeleženca/ 

pot. uporab. 

Strošek izposojene 

enote 

6,39  

EUR/ 

izpos. enoto 

6,98  

EUR/ 

izpos. enoto 

6,72  

EUR/ 

izpos. enoto 

6,84  

EUR/ 

izpos. enoto 

7,47 

EUR/ 

izpos. enoto 

Strošek obiska 

7,77  

EUR/ 

obisk uporab. 

8,97  

EUR/ 

obisk uporab. 

8,91  

EUR/ 

obisk uporab. 

8,93  

EUR/ 

obisk uporab. 

9,72 

EUR/ 

obisk uporab. 

C. Učinkovitost 

Število kreiranih in 

redigiranih zapisov za 

bibliografijo raziskoval. 

na strokovnega delavca 

44,28  

zapisov/ 

strok. delavca 

41,69  

zapisov/ 

strok. delavca 

46,04  

zapisov/ 

strok. delavca 

36,50  

zapisov/ 

strok. delavca 

35,48 

zapisov/ 

strok. delavca 

D. Potenciali in razvoj 

Sredstva, porabljena za 

nakup knjižničnega g. 

na potenc. uporabnika 

17,05  

EUR/pot. 

uporabnika 

16,12  

EUR/pot. 

uporabnika 

17,91  

EUR/pot. 

uporabnika 

20,31  

EUR/pot. 

uporabnika 

34,52 

EUR/pot. 

uporabnika 

Delež sredstev, 

porabljenih za nakup 

elektronskih virov 

36,31 % 45,7 % 51,09 % 58,57 % 40,54 % 

Delež strokovnih 

delavcev 
61,31 % 61,54 % 59,49 % 62.16 % 61,54 % 

Število ur 

izobraževanja na 

delavca 

6,54 

ur/delavca 

7,39 

ur/delavca 

6,55 

ur/delavca 

9,62 

ur/delavca 

12,11 

ur/delavca 

Sredstva, porabljena za 

izobražev. na delavca 

82,09  

EUR/delavca 

142,02  

EUR/delavca 

104,42  

EUR/delavca 

132,19  

EUR/delavca 

132,21 

EUR/delavca 
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6.2.3Kazalniki kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti na UM 
 

Preglednica 65 – Kazalniki kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti na UM  
za obdobje 2014/2015 do 2016/201 

 
Zap. 
št. 

Kazalnik / kazalec 
Vrednost 

2014/2015 
Vrednost 

2015/2016 
Vrednost 

2016/2017 

Vpetost v okolje (Tržna prodornost knjižnice) 

1 
Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov-študentov in 
zaposlenih z visokošolskega zavoda glede na skupno 
število potencialnih  uporabnikov knjižnice 

56,44 63,19 50,72 

Prostori in oprema 

2 Število potencialnih uporabnikov na čitalniški sedež 38,37 34,60 33,08 

3 
Neto uporabna površina knjižnice na potencialnega 
uporabnika 

0,48 0,54 0,56 

4 Tedenska odprtost knjižnice 85,73 82,38 89,25 

Knjižnični delavci 

5 
Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na 
EPZ strokovnega delavca knjižnice 

217,50 220,02 165,26 

Proračun 

6 
Delež (odstotek) prihodkov za knjižnico v celotnih 
prihodkih visokošolskega zavoda 

3,32 3,12 3,45 

7 
Delež (odstotek) stroškov za nakup knjižničnega gradiva 
glede na celotne prihodke knjižnice 

12,19 12,46 18,20 

8 
Delež (odstotek) stroškov za nakup elektronskih 
informacijskih virov glede na celotne stroške nabave 
knjižničnega gradiva 

51,09 58,57 40,56 

Knjižnično gradivo (informacijski viri) 

9 
Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih 
zapisa (št. enot) na potencialnega uporabnika 

1,47 1,83 1,91 

10 
Število elektronskih virov, dostopnih na daljavo na 
potencialnega uporabnika 

10,05 12,02 13,13 

11 Število podatkovnih zbirk na potencialnega uporabnika 0,01 0,01 0,01 

Osnovne knjižnične storitve 

12 
Število izposojenih enot gradiva na potencialnega 
uporabnika knjižnice 

16,26 18,48 18,05 

13 
Število vpogledov v elektronske vire na potencialnega 
uporabnika knjižnice 

24,60 28,89 37,62 

Izobraževalna dejavnost 

14 
Število ur informacijskega opismenjevanja v študijskih 
programih visokošolskega zavoda na EPZ strokovnega 
delavca knjižnice 

3,54 1,50 3,43 

Bibliografska dejavnost 

15 
Število bibliografskih zapisov za bibliografijo zaposlenih 
na visokošolskem zavodu na EPZ bibliografa 

34,00 262,00 277,00 
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Preglednica 66: Interpretacija kazalnikov kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti  
v študijskem letu 2016/2017 v primerjavi s študijskima letoma 2014/2015 in 2015/2016 

 
Zap. 
št. 

Kazalnik / kazalec 

Vpetost v okolje (Tržna prodornost knjižnice) 

1 

Delež (odstotek) aktivnih 
uporabnikov-študentov in 
zaposlenih z visokošolskega 
zavoda glede na skupno 
število potencialnih  
uporabnikov knjižnice 

Tržna prodornost knjižnice je upadla na račun večjega upada 
števila aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda. Kazalnik 
kaže na manjšo vpetost knjižnice v okolje glede na pretekla leta. 

Prostori in oprema 

2 
Število potencialnih 
uporabnikov na čitalniški 
sedež 

Število potencialnih uporabnikov na čitalniški sedež je upadlo na 
račun znižanja števila potencialnih uporabnikov. Kazalnik kaže na 
višjo kakovost ponudbe knjižnice.  

3 
Neto uporabna površina 
knjižnice na potencialnega 
uporabnika 

Neto uporabna površina knjižnice na potencialnega uporabnika je 
porasla na račun upada števila potencialnih uporabnikov. Kazalnik 
kaže na višjo kakovost ponudbe knjižnice.  

4 Tedenska odprtost knjižnice 
Tedenska odprtost knjižnice je porasla na račun podaljšanja 
odpiralnega časa knjižnice. Kazalec kaže na višjo kakovost ponudbe 
knjižnice.  

Knjižnični delavci 

5 
Število aktivnih uporabnikov z 
visokošolskega zavoda na EPZ 
strokovnega delavca knjižnice 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na EPZ 
strokovnega delavca knjižnice je upadlo na račun upada števila 
aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda. Kazalnik kaže na 
višjo kakovost ponudbe knjižnice. 

Proračun 

6 
Delež (odstotek) prihodkov za 
knjižnico v celotnih prihodkih 
visokošolskega zavoda 

Delež (odstotek) prihodkov za knjižnico v celotnih prihodkih 
visokošolskega zavoda je porasel na račun višjega pogodbenega 
zneska proračuna knjižnice. Kazalnik kaže na višjo kakovost 
ponudbe knjižnice.  

7 

Delež (odstotek) stroškov za 
nakup knjižničnega gradiva 
glede na celotne prihodke 
knjižnice 

Delež (odstotek) stroškov za nakup knjižničnega gradiva glede na 
celotne prihodke knjižnice je porasel na račun porasta celotnih 
prihodkov knjižnice in porasta sredstev za nakup knjižničnega 
gradiva. Kazalnik kaže na višjo kakovost ponudbe knjižnice.  

8 

Delež (odstotek) stroškov za 
nakup elektronskih 
informacijskih virov glede na 
celotne stroške nabave 
knjižničnega gradiva 

Delež (odstotek) stroškov za nakup elektronskih informacijskih 
virov glede na celotne stroške nabave knjižničnega gradiva je 
upadel na račun večjega porasta sredstev za nakup knjižničnega 
gradiva. Kazalnik kaže na nižjo kakovost ponudbe knjižnice. 

Knjižnično gradivo (informacijski viri) 

9 

Letni prirast knjižničnega 
gradiva na fizičnih nosilcih 
zapisa (št. enot) na 
potencialnega uporabnika 

Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (št. 
enot) na potencialnega uporabnika je porasel na račun upada 
števila potencialnih uporabnikov.  Kazalnik kaže na višjo kakovost 
ponudbe knjižnice.  

10 
Število elektronskih virov, 
dostopnih na daljavo na 
potencialnega uporabnika 

Število elektronskih virov, dostopnih na daljavo na potencialnega 
uporabnika je poraslo na račun upada števila potencialnih 
uporabnikov. Kazalnik kaže na višjo kakovost ponudbe knjižnice.  

11 
Število podatkovnih zbirk na 
potencialnega uporabnika 

Število podatkovnih zbirk na potencialnega uporabnika je 
konstantno nizko, ne glede na upad števila potencialnih 
uporabnikov. Kazalnik kaže nižjo kakovost storitev knjižnice.  
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Osnovne knjižnične storitve 

12 
Število izposojenih enot 
gradiva na potencialnega 
uporabnika knjižnice 

Število izposojenih enot gradiva na potencialnega uporabnika 
knjižnice je upadlo na račun upada števila izposojenih enota 
gradiva na doma. Kazalnik kaže nižjo kakovost storitev knjižnice.  

13 

Število vpogledov v 
elektronske vire na 
potencialnega uporabnika 
knjižnice 

Število vpogledov v elektronske vire na potencialnega uporabnika 
knjižnice je poraslo na račun dejanskega porasta vpogledov in 
upada števila potencialnih uporabnikov. Kazalnik kaže na višjo 
kakovost storitev knjižnice.  

Izobraževalna dejavnost 

14 

Število ur informacijskega 
opismenjevanja v študijskih 
programih visokošolskega 
zavoda na EPZ strokovnega 
delavca knjižnice 

Število ur informacijskega opismenjevanja v študijskih programih 
visokošolskega zavoda na EPZ strokovnega delavca knjižnice je 
poraslo na račun dejanskega porasta števila ur informacijskega 
opismenjevanja. Kazalnik kaže na višjo kakovost storitev knjižnice.  

Bibliografska dejavnost 

15 

Število bibliografskih zapisov 
za bibliografijo zaposlenih na 
visokošolskem zavodu na EPZ 
bibliografa 

Število bibliografskih zapisov za bibliografijo zaposlenih na 
visokošolskem zavodu na EPZ bibliografa je poraslo. Kazalnik kaže 
na učinkovitost bibliografov. 

 
Večina kazalnikov je v študijskem letu porasla, vendar predvsem na račun upada števila potencialnih 
uporabnikov knjižnice. 
 
 
 
6.3 Prednosti, slabosti in priložnosti za izboljšanje 
 
Prednosti 

 Vzpostavljen enoten sistem spremljanja in ocenjevanja kakovosti knjižnične dejavnosti. 

 Širok nabor kvantitativnih orodij za spremljanje kakovosti knjižnične dejavnosti. 

 Izdelava samoevalvacijskega poročila in obravnava poročila pri deležnikih knjižnice v 

visokošolskem prostoru. 

 Objava samoevalvacijskega poročila in dokumentov o kakovosti na domači strani UKM. 

 

Slabosti 

 Določene odločitve o doseganju ustrezne kakovosti knjižničnih storitev so odvisne od 

zakonskih in finančnih omejitev. 

 Premajhna stopnja zavedanje zaposlenih o pomenu kakovosti za izvajanje visokošolske 

knjižnične dejavnosti. 

 Zmanjševanje sredstev za opremo knjižničnih prostorov in investicijsko vzdrževanje. 

 Pomanjkanje prostora in polic v skladišču knjižničnega gradiva. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 V komisijo za ocenjevanje kakovosti vključiti predstavnika upravno-administrativnih delavcev 

in predstavnika študentov. 

 Ugotovitve in predloge iz izvedene ankete o zadovoljstvu uporabnikov vključiti v letne 

aktivnosti. 

 Vpeljava sistema permanentnega nadziranja uresničevanja aktivnosti za izboljšanje kakovosti. 

 Samoevalvacijska poročila naj nastajajo s sodelovanjem vseh zaposlenih in predstavnikov 

uporabnikov. 
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7  AKCIJSKI NAČRT DEJAVNOSTI NA PODLAGI SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA 

 

 

7.1   Analiza akcijskega načrta iz samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2015/2016 

 

V Samoevalvacijskem poročilu za študijsko leto 2015/2016 smo si na podlagi realizacije predhodnega 

akcijskega načrta zastavili sedem ciljev, za realizacijo katerih je bilo predvidenih več ukrepov. V sklopu 

priprav dokumenta o strateškem razvoj UKM 2015-2020 smo cilje iz akcijskega načrta preoblikovali in 

uskladili s strateškimi cilji UKM za obdobje 2015-2020. 

 

Cilj iz Strategije razvoja UKM 2015-2020 /  
Cilj iz akcijskega načrta  

Samoevalvacijskega poročila 2015/2016 

 
Realizacija v 2016/2017 

 
Organizacija knjižničarstva 
Cilj 1: Večja stopnja povezanosti knjižničnega informacijskega sistem UM 
 Izdelan osnutek strateškega 

načrta razvoja knjižnične 
dejavnosti na UM do 2020 

NEREALIZIRANO 
Strateška razvojna področja pomembna 
za razvoj knjižničnega sistema na UM 
smo predstavili odločevalcem na 
univerzi in predstavnikom članic v 
Komisiji za knjižnični sistem dne 
28.10.2016. 
K pripravi osnutka nismo pristopili, ker 
člani KISUM-a ne podpirajo knjižničnega 
sistema na UM kot enotnega 
poslovnega sistema. Aktivnost je 
prestavljena v leto 2017. V 2017 smo v 
okviru delovne skupine za strategijo 
visokošolskega knjižničarstva pri MIZŠ 
opravili kvalitativno analizo 
knjižničarstva na UM. 
V 2017 je UKM univerzi za razvojni 
steber predlagal tri področja: šola 
informacijskega opismenjevanja, 
vzpostavitev svetovalnega centra 
»Odprimo:UM« v UKM in ustanovitev 
kreativnega centra za učenje digitalnih 
veščin v UKM. 

Cilj 2: Posodobljena organizacijska struktura UKM 
 Izdelan Katalog delovnih 

postopkov in procesov 
REALIZIRANO 
Katalog delovnih postopkov obstaja, ki 
se občasno dopolnjuje. 

Cilj 3: Združitev knjižničarstva in založništva UM 
 Uveljavitev odprtega dostopa 

do izobraževalnih vsebin 
DELNO REALIZIRANO 
Izdelan je bil osnutek pravilnika o 
odprtem dostopu na UM, ki vsebuje 
člen, ki predvideva uveljavitev odprtega 
dostopa do izobraževalnih vsebin. 
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Cilj 4: Izboljšanje kakovosti knjižnične dejavnosti osrednje univerzitetne knjižnica UKM in 
visokošolskih knjižnic na UM 
 Izdelan osnutek kazalnikov 

uspešnosti knjižnične 
dejavnosti 

REALIZIRANO 
Kazalniki uspešnosti knjižnične 
dejavnosti so bili potrjeni na SS UKM, 
11. seji Komisije za knjižnični sistem UM 
23. 2. 2017, 9. seji KOKU 13. 4. 2017 in 
23. seji Senata UM 20. 6. 2017. Končne 
učinke bomo spremljali v 
srednjeročnem obdobju 2018-2021. 

Cilj 5: UKM pozna potrebe svojih uporabnikov 
 Zasnova študije uporabnikov 

in analize potreb uporabnikov 
REALIZIRANO 
Zasnova študije uporabnikov za 
definiranje potreb posameznih ciljnih 
skupin uporabnikov je pripravljena. 

 
Organizacija knjižnične zbirke 
Cilj 6: Oblikovanje virtualnega sveta znanja 
 Retrospektivni vnos 

bibliografskih zapisov redkega 
in dragocenega gradiva in 
gradiva posebnih zbirk  

REALIZIRANO 
Aktivnost je dobila mesto v letnem 
programu dela UKM in se permanentno 
izvaja v okviru redne dejavnosti UKM. 

 
Izobraževanje 
Cilj 7: Integracija informacijske pismenosti v kurikulum UM 
 Vzpostavitev sodelovanja s 

Kariernim centrom 
REALIZIRANO 
Sodelovanje je vzpostavljeno. 

Cilj 8: Oblikovanje knjižnice kot učnega centra UM 
 Uveljavitev načela odprtega 

dostopa na področju 
izobraževalnih vsebin, ki jih 
izvaja UKM 

DELNO REALIZIRANO 
Izdelan je bil osnutek pravilnika o 
odprtem dostopu na UM, ki vsebuje 
člen, ki predvideva uveljavitev odprtega 
dostopa do izobraževalnih vsebin. 

Vzpostavitev ažurnega 
interaktivnega centralnega 
seznama obvezne in 
priporočljive študijske 
literature 

DELNO REALIZIRANO 
Pregled študijske literature je opravljen. 
Pripravljen je prototip e- učne zbirke. 

 
Podpora znanstveni odličnosti 
Cilj 9: Spodbujanje odprtosti in prepoznavnosti UM v nacionalnem in mednarodnem raziskovalnem 
prostoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uveljavitev politike odprtega 
dostopa do znanstvenih del in 
raziskovalnih podatkov na UM 

DELNO REALIZIRANO 
Izdelan je bil osnutek pravilnika o 
odprtem dostopu na UM 

Sistemska podpora 
raziskovalcem pri objavljanju v 
odprtem dostopu in 
upravljanju z raziskovalnimi 
podatki 
 
 

REALIZIRANO 
UKM je kot sistemsko pomoč pripravil 
portal Odprimo:UM. 
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Cilj 10: Uvajanje inovativnih tehnologij, metod in storitev 
 Idejni načrt uvedbe RFID 

tehnologije 
REALIZIRANO 
Idejni načrt je pripravljen,  
implementacije zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev ne bomo realizirali. 

 
Kulturna dediščina 
Cilj 11: Zagotavljanje varovanja in zaščite gradiva za trajno ohranjanje kulturne in znanstvene 
dediščine 
 Elaborat o problematiki 

skladiščenja arhivskega izvoda 
in predlog dislociranega 
arhivskega skladišča 

REALIZIRANO 
Elaborat obstaja. 

 
Vpetost v okolje in promocija 
Cilj 12. Soustvarjanje kreativnega okolja za promocijo kulture in popularizacijo znanosti v mestu, na 
univerzi in v širši regiji 
 Razglasitev Maistrove 

knjižnice za kulturni spomenik 
nacionalnega pomena 

NEREALIZIRANO 
UKM odločbe Ministrstva za kulturo ni 
prejela. 

Organizacija in izvedba 
prireditev 

REALIZIRANO 
29 razstav v UKM, 1 prilož. + 2 izven 
UKM= 32 (128 %); 83 (103,7 %) 

 
Razvoj kadrov 
Cilj 13: Rast strokovnega potenciala knjižnice 
 Izobraževanje zaposlenih REALIZIRANO 

Opredelitev motivacijskih 
dejavnikov za strokovno rast 
zaposlenih 

REALIZIRANO 

Cilj 14: Inkubator inovativnih idej 
 Vzpostavitev sistema 

ustvarjanja in spremljanja 
inovacij 

NEREALIZIRANO 

Cilj 15: ustrezna umestitev položaja knjižničarja in strokovnega delavca v knjižnici na univerzi v 
sistem javnih uslužbencev 
 Analiza izobrazbene strukture 

zaposlenih v knjižničarstvu na 
UM 

REALIZIRANO 
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7.2   Akcijski  načrt  za  študijsko  leto  2017/2018 

 

Področje in cilj Ciljna vrednost   
 
Organizacija knjižničarstva 
Cilj 1: Večja stopnja povezanosti knjižničnega informacijskega sistem UM  
 Izdelan osnutek strateškega načrta razvoja knjižnične dejavnosti na UM 

do 2020 
 
Cilj 3: Združitev knjižničarstva in založništva UM   
 Uveljavitev odprtega dostopa do izobraževalnih vsebin 
 
Kakovost knjižnične dejavnosti 
Cilj 4: Izboljšanje kakovosti knjižnične dejavnosti osrednje univerzitetne 
knjižnica UKM in visokošolskih knjižnic na UM 

 

  
Cilj 5: UKM pozna potrebe svojih uporabnikov   
 Analiza končnih učinkov  v srednjeročnem obdobju 2018-2021, faza 1: 

2018 
 
Izobraževanje 
Cilj 8: Oblikovanje knjižnice kot učnega centra 
UM 

  

 - uveljavitev načela odprtega dostopa na področju izobraževalnih vsebin, 
ki jih izvaja UKM 
- vzpostavitev ažurnega interaktivnega centralnega seznama obvezne in 
priporočljive študijske literature 

 
Podpora znanstveni odličnosti 
Cilj 9: Spodbujanje odprtosti in prepoznavnosti UM v nacionalnem in 
mednarodnem raziskovalnem prostoru 

 

 - uveljavitev politike odprtega dostopa do znanstvenih del in 
raziskovalnih podatkov na UM 
- zasnova sistemske podpora raziskovalcem pri upravljanju z 
raziskovalnimi podatki 

 
Kulturna dediščina 
Cilj 11: Zagotavljanje varovanja in zaščite gradiva za trajno ohranjanje 
kulturne in znanstvene dediščine 

 

 - aktivno udejstvovanje na področju reševanja problematike skladiščenja 
arhivskega izvoda in predlog dislociranega arhivskega skladišča 

 
Vpetost v okolje in promocija 
Cilj 12. Soustvarjanje kreativnega okolja za promocijo kulture in 
popularizacijo znanosti v mestu, na univerzi in v širši regiji 

 

 - razglasitev Maistrove knjižnice za kulturni spomenik nacionalnega 
pomena 
-organizacija in izvedba prireditev  
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Razvoj kadrov 
Cilj 13: Rast strokovnega potenciala knjižnice   
 - izobraževanje zaposlenih  
   
Cilj 14: Inkubator inovativnih idej   
 - vzpostavitev sistema ustvarjanja in spremljanja inovacij 

 
Cilj 15: ustrezna umestitev položaja knjižničarja in strokovnega delavca v 
knjižnici na univerzi v sistem javnih uslužbencev 

 

 - analiza umestitve delovnih mest knjižničarjev UM v sistem javnih 
uslužbencev  
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PRILOGA 1 
 
 
 
 

Sledenje strateškim ciljem UM in UKM – Uresničevanje načrta izboljšav delovanja UKM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLEDENJE STRATEŠKIM CILJEM UM IN UKM  - URESNIČEVANJE NAČRTA IZBOLJŠAV DELOVANJA UKM 
1 VPETOSTI V OKOLJE Predlagane aktivnosti REALIZACIJA  
1.1 
 

Uresničevanje strategije in politike trajnostne in 
družbeno odgovorne univerze pri vseh 
aktivnostih univerze. 

1.1.1. Seznanjanje članov organov, zaposlenih in študentov z načeli 
trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja univerze. 

REALIZIRANO 
2014, 2015, 2016: UKM poroča o aktivnostih na sejah Komisije TDOU; okrožnice 
zaposlenim (mail, intranet); obvestila uporabnikom (splet, FB, v UKM) 

1.1.2. UM bo upravljala in vodila svoje delovanje in poslovanje tako, 
da bo izboljševala svoje družbeno odgovorno ravnanje. 

REALIZIRANO 
2014, 2015, 2016: Priprava programa dela (sodelovanje z okoljem, nabava 
opreme, ki omogoča boljšo gospodarnost, manjše obremenjevanje okolja, 
ozaveščanje o varčevanju z energijo, skrb za zdravje zaposlenih, ločevanje 

  
1.2 

Izboljšanje sodelovanja univerze in njenih članic z 
okoljem in doseganjem večje prepoznavnosti 
v regiji. 

1.2.1. Vodstvo UM bo spodbujalo sodelovanje in mreženje vseh članic 
s podjetji in drugimi javnimi institucijami na področju znanstvenih, 
raziskovalnih in izobraževalnih aktivnosti. 

REALIZIRANO 
REALIZIRANO 
UKM sodeluje s kulturnimi institucijami v Mariboru, regijsko pretežno z 
instutucijamo Severovzhodne Štajkerske ter širše po Sloveniji na različnih 
področjih, intenzivno pa predvsem pa prireditvenem področju. 

• 2014: 12.638 obiskovalcev; št. razstav: 30; št. prireditev: 94;  
• 2015: 14.977 obiskovalcev; št. razstav: 30 (od tega 2 

gostujoči razstavi  UKM, Ptuj, Ljubljana); št. prireditev: 93; št. 
dogodkov za popularizacijo znanosti: 15. 

• 2016: št. razstav: 33; št. prireditev: 89; št. dogodkov za 
popularizacijo znanosti: 24 %. 

1.4  
Okrepiti delovanje Kariernega centra. 1.4.1. Razširitev ponudbe obstoječih aktivnosti kariernega svetovanja 

študentom in diplomantom UM na druge ciljne skupine na trgu dela. 

NEREALIZIRANO 
2015: Ponudba izobraževalnega programa UKM Kariernemu centru. 
2016: Sodelovanje s Kariernim centrom vzpostavljeno.  

1.5 Spodbuditi delovanje alumni kluba UM. 
1.5.1. Alumni klub univerze sodeluje z alumni klubi članic in skupaj z 
njimi načrtuje in izvaja aktivnosti. 

REALIZIRANO 
UKM je ustanovila Klub prijateljev, ki ima danes 114 članov. 
 

1.6 Permanentna skrb za zdravje. 1.6.2. Spodbujanje zdrave prehrane. REALIZIRANO 
2014, 2015, 2016: Zaposleni lahko malicajo v prostorih (možnost tople 
malice) 

1.7 
Vključevanje Univerzitetne knjižnice Maribor v 
sodelovanje univerze z okoljem. 

 
1.7.1. Z digitalizacijo dragocene pisne kulturne dediščine univerze in 
mesta zagotovitev širokega dostopa do kulturnih dobrin. 

REALIZIRANO 
2015: Pripravljena izhodišča, smernice, osnutek delovnih procesov za 
digitalizacijo in objavo gradiv v repozitoriju, sprejet je protokol o upravljanju z 
elektronskim fotografskim gradivom in vabili UKM.  
2016: Celovit Strateški dokument o digitalizaciji. 
2016: Institucionalni repozitorij kulturne dediščine UKM vzpostavljen – 
Repozitorij UKM. 
2016, 2017: Objavljane digitalne vsebine na portalu dLib, Kamra. 
2015, 2016, 2017: Digitalizacija knjižničnega gradiva po prioritetnem seznamu za 
digitalizacijo. 
 
 
 

http://www.um.si/kakovost/trajnostno-in-druzbeno-odgovorna-univerza/Strani/default.aspx
http://www.um.si/kakovost/trajnostno-in-druzbeno-odgovorna-univerza/Strani/default.aspx
http://www.um.si/kakovost/trajnostno-in-druzbeno-odgovorna-univerza/Strani/default.aspx
http://www.kc.uni-mb.si/
http://www.kc.uni-mb.si/alumni/alumni-klub/
http://www.ukm.uni-mb.si/podrocje.aspx


1.7.2. UKM bo v sodelovanju s posameznimi fakultetnimi knjižnicami 
skrbel za enotno (enakovredno) knjižnično informacijsko podporo 
izobraževalnemu, znanstveno-raziskovalnemu in umetniškemu delu 
za vse študente, zaposlene in ostale uporabnike. 

REALIZIRANO 
2013:  Pogodbo o izvajanju knjižnične dejavnosti na Fakulteti za energetiko smo 
podpisali 22. 1. 2013, ki jo letno obnavljamo. 
2015: Pogodba o izvajanju knjižnične dejavnosti na Fakulteti za turizem smo 
podpisali 22. 1. 2015. 
2017: Prekinitev pogodbe s Fakulteto za turizem, ker so zaposlili svoj 
strokovni kader, 
2014, 2015, 2016, 2017: UKM je koordinator knjižničnega sistema na UM in vodi 
Komisijo za knjižnični sistem univerze. UKM organizira in koordinira mesečne 
sestanke; izvaja strokovna usposabljanja za knjižnične delavce univerze, 
koordinira izdajanje akademske izkaznice za potrebe knjižnic in izvaja druge 
koordinacijske naloge po Statutu UM. 

2 DELOVANJA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA Predlagane aktivnosti REALIZACIJA 
2.1 

Uskladitev poslanstva in strategije univerze s 
članicami in zaveza k istim ciljem. 

2.1.2. Uskladitev strategij, poslanstev in vizij članic s 
strateškimi dokumenti UM. 

REALIZIRANO 
Strateški načrt razvoja UKM do 2020 sprejet na 7. redni seji Strokovnega sveta 
UKM dne 25. 11. 2015. 

2.2 Konkretizacija ukrepov za doseganje ciljev 
(predlogi za izboljšanje delovanja univerze). 

2.2.2. Poenostavitev in poenotenje procesov za večjo učinkovitost in 
kakovost delovanja UM. 

REALIZIRANO 
Reorganizacija poslovnih procesov UKM je bila uvedena s 1. 2. 2015. 

 2.2.3. Prenos dobrih praks iz posamezne članice na vse članice UM. 
 
 
 

REALIZIRANO 
2015, 2016, 2017: Realiziran nakup naprednega iskalnika s centralnim indeksom 
vseh elektronskih virov, ki jih nabavlja UM – UM:NIK; Implementiran je agregator 
metapodatkov lokalnih katalogov UM; Realizirana je konverzija in deduplikacija 
lokalnih katalogov fakultetnih knjižnic v UM:NIK;  
2017: Izvedba prehoda na COBISS3/Izposoja;  

2.2.4. Optimizacija temeljnih procesov na način, da se bodo ustrezne 
aktivnosti izvajale skupno za vse članice. 

REALIZIRANO: 
2016: Imenovanje Komisije za DKUM; 
2017: Z Narodno in univerzitetno knjižnico smo sklenili pogodbo za trajno 
ohranjenje digitalnih objektov DKUM in Repozitorij UKM 
2016, 2017: UKM se v imenu vseh članic prijavlja bna razpis ARRS za 
sofinanciranje mednarodne znanstvene literature in baz podatkov. UKM izvaja 
skupno javno naročilo znanstvene periodike za vse članice. UKMK je 
predstavnik UM v konzorcijih za nabavo znanstvene literature. 

2.11 Poenotenje organizacijske strukture podpornih 
služb na vseh članicah UM in integracija skupnih 
storitev. 

2.11.1. Poenotenje organizacijske strukture, optimizacija in postopna 
združitev služb na nivoju UM, kjer je to vsebinsko in organizacijsko 
primerno. 

NEREALIZIRANO 
Nadaljevanje aktivnosti pri integraciji knjižnične dejavnosti na UM na osnovi 
projekta iz 2011 (Projekt reorganizacije knjižnične informacijske dejavnosti na 
Univerzi v Mariboru; strateški razvojni program UKM 2011- 2015). 



  
2.11.5. Izvedba podrobne analize procesov in prenova procesov po 
posameznih področjih skladno s strateškimi usmeritvami 

REALIZIRANO 
2014: Strokovni svet UKM je dne 1. 10. 2014 na 9. redni seji podal pozitivno 
mnenje k predlogu ravnateljice UKM za reorganizacijo Univerzitetne knjižnice 
Maribor, ki je nastala na podlagi podrobne analize procesov v UKM. 
2014: Potrditev nove organizacijske strukture Komisije za organizacijo in 
sistemizacijo univerze. 
2015: Februarja 2015 je bila nova organizacijska oblika implementirana. 

3 KADRI Predlagane aktivnosti REALIZACIJA 
3.8 Kadrovsko načrtovanje (zasedba delovnih mest, 

napredovanja in habilitacije) vsaj za obdobje petih 
let na vsaki članici. 

3.8.1. Razvoj sistema za upravljanje s kadri z jasno kadrovsko politiko. REALIZIRANO 
Kadrovska projekcija 2015-2020 Kadrovska politika UKM je del letnih načrtov 
dela UKM. 

3.9 
V dokumentih razvoja (kadrovska politika) 
uskladiti nekatere cilje z ukrepi. 

3.9.1. Revizija ciljev kadrovske politike in uskladitev s 
strategijo razvoja UM 2013 – 2020 in oblikovanje akcijskega 
načrta. 

 

 

REALIZIRANO 
2015: Revizija kadrovske projekcije 2015-2020. 
 
 

4 IZOBRAŽEVANJE Predlagane aktivnosti REALIZACIJA 
4.3 

Vključitev inovativnih metod poučevanja in 
sodobnih učnih okolij ter vzpostavitev pogojev za 
učenje, osredotočeno na študenta na vseh 
študijskih programih univerze. 

4.3.1. Usposabljanja zaposlenih za uporabo različnih 
metod poučevanja in učnih okolij. 

REALIZIRANO: 
2014: UKM je oblikovala izobraževanja za uporabo inovativnih tehnologij za 
podporo poučevanju in učenju (uporaba EDS vtičnika v e-okolju; uporaba 
programov za upravljanje z referencami; napredni iskalnik, uporaba prog. opreme 
BrowZine) 

4.10 Ravoj e-učenja in učenja na daljavo. 4.10.1. Omogočanje strokovne podpore zaposlenim za izvajanje e- 
učenja in učenja na daljavo (v okviru načrtovanega centra za razvoj 
kadrov na UM). 

REALIZIRANO: 
2014: V e-učno okolje Moodle je implementiran vtičnik za napredni iskalnik 
UM:NIK, ki uporabnikom omogoča iskanje literature znotraj e- okolja, učiteljem 
pa gradnjo seznamov priporočene literature; 
2014: Pilotska integracija tematskih portalov oz. raziskovalnih vodičev  
LibGuides in ponudbo pomoči strokovnih referentov pri študiju v Moodle pri 
predmetu Uvod v medicino I, predstavitev na konferenci LIBER;  
2015: V e-učnem okolju Moodle Univerze v Mariboru je v 9 učnih enotah 
uporabljen vtičnik EDS. 
2016: integracija raziskovalnih vodičev s spletno stranjo UKM. 
 
 
 
 

4.10.3. Oblikovanje e-učne zbirke v okviru e-učnega okolja. DELNO REALIZIRANO 
2015: Pripravljena je idejna zasnova seznama obvezne in študijske literature, ki 
bo povezoval aplikacije COBISS- DKUM-Moodle. 
2016: Izdelan prototip e-učne zbirke. 

5 RAZISKOVANJE Predlagane aktivnosti REALIZACIJA 

5.7 
Uveljavitev odprtega dostopa do znanstvenih 
dokumentov, podatkov in rezultatov raziskav. 

5.7.1. Uveljavitev Berlinske deklaracije za odprt dostop do 
znanosti. 

REALIZIRANO 
Sprejeta na 28. redni seji senata UM 25. 2. 2014 (UM – 475-ta podpisnica 
Berlinske Deklaracije) 



 
 5.7.2. Oblikovanje politike odprtega dostopa na UM z opredelitvijo 

delovne skupine/komisije za odprti dostop, izobraževanjem 
uporabnikov o publiciranju v odprtem dostopu, podpori 
raziskovalcem pri izpolnjevanju zahtev financerjev glede odprtega 
dostopa do objav znanstvenih dosežkov, vzpostavitvijo pravnih 
podlag za podporo objavljanju in deponiranju znanstvenih 
dosežkov v odprtem dostopu v DKUM ter procesa oddaje 
znanstvenih dosežkov v odprtem dostopu v DKUM. 

REALIZIRANO 
2015: UKM ustanovil Komisijo za odprti dostop; 
2015, 2016, 2017: UKM, CTK in NUK organizirali posvet o odprtem dostopu do 
znanstvenih informacij  
2014, 2015, 2016, 2017; UKM vzpostavil in izvedel izobraževanja visokošolskih 
učiteljev in raziskovalcev UM o publiciranju v odprtem dostopu (izvedba internih 
izobraževanja na članicah (FL; EPF; FS; FGPA; FKKT; FERI; PEF; FNM; FF; FZV; 
Izpopolni UM; 
2015: UKM organiziral podporo raziskovalcem pri izpolnjevanju zahtev financerjev 
glede odprtega dostopa (osrednja knjižnica in knjižnice članic); oblikovanje spletne 
strani;  
2014-2015: Sodelovanje v projektu ODUN; vzpostavitev procesov oddajanja in 
deponiranja znanstvenih del v DKUM;  
2015-2016: vzpostavitev pravnih podlag za podporo objavljanju in deponiranju 
znanstvenih dosežkov v odprtem dostopu v DKUM (pripravljene delovne predloge);  
2016: Prirpavljen osnutek Pravilnika o odprtem dostopu na UM; 
2017: Osnutek Pravilnika o odprtem dostopu posredovan ustreznim irganim na UM 
v pregled in potrditev; 
2014, 2015, 2016: Sodelavka UKM je bila predstavnica Rektorske konference v 
delovni skupini za pripravo akcijskega načrta za vzpostavitev odprtega dostopa. V 
okviru te skupine je nastala strategija odprtega dostopa do znanstvenih informacij, 
ki jo je Vlada RS potrdila konec leta 2015; sedaj se pripravlja akcijski načrt izvedbe 
strategije in akcijski načrt za implementacijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI Predlagane aktivnosti REALIZACIJA 
6.1 

Oblikovanje celovitega sistema notranjega 
institucionalnega spremljanja in zagotavljanja 
kakovosti. 

6.1.1. Razvoj institucionalnih kazalnikov kakovosti in orodja za 
spremljanje in analizo teh procesov. 

REALIZIRANO 
2014-2015: Primerjava kazalcev kakovosti knjižnične dejavnosti v evropskem 
prostoru po kriterijih BIX (Bibliotheksindex). 
2015: Oblikovan nabor kazalnikov uspešnosti knjižnične dejavnosti glede na 
končne učinke univerze na podlagi ISO 16439 Informatika in dokumentacija – 
Metode in postopki za ocenjevanje vpliva knjižnic. 
2017: Kazalniki kakovosti potrjeni na SS UKM, 11. seji Komisije za knjižnični 
sistem UM 23. 2. 2017, 9. seji KOKU 13. 4. 2017 in 23. seji Senata UM 20. 6. 
2017. Končne učinke bomo spremljali v srednjeročnem obdobju 2018-2021. 

6.10 Krepiti komisije za ocenjevanje kakovosti na 
članicah in Komisijo za ocenjevanje kakovosti 
Senata Univerze v Mariboru (KOKU) v smeri večje 
prepoznavnosti, vključenosti in aktivnejše vloge. 

6.10.1. Organi UM in članic naj upoštevajo priporočila 
KOK-ov in KOKU. 

REALIZIRANO 
 Predstavnica UKM redno poroča vodstvu in Strokovnemu svetu UKM o sklepih 
KOKU. 

6.10.2. Predsedniki KOK-ov in KOKU so vabljeni na seje organov 
članic in UM. 

REALIZIRANO 

6.10.3. Dosledno spremljanje uresničevanja akcijskih načrtov in 
načrtov izboljšav na članicah in univerzi kot celoti – vsaj 3 krat letno. 

REALIZIRANO 
2014, 2015, 2016: Akcijski načrt Samoevalvacijskega poročila je tudi podlaga za 
pripravo letnega plana dela UKM. Trikrat letno preverjamo uresničevanje ciljev, 
zastavljenih v planu dela UKM. 



6.10.4. Redno usposabljanje članov komisij za kakovost iz 
področja procesov kakovosti in delovanja univerze. 

DELNO REALIZIRANO 
Člani Komisije za kakovost se redno udeležujejo izobraževanj, ki jih 
organizira KOKU. 

7 INTERNACIONALIZACIJA Predlagane aktivnosti REALIZACIJA 
7.4  Povečanje aktivnosti internacionalizacije s ciljem 

izboljšanja kakovosti 7.4.2. Spodbujanje večje mobilnosti zaposlenih in študentov z 
vpeljavo večje prepoznavnosti tovrstnih aktivnosti (nagrajevanje, 
habilitacijska merila, priloga k diplomi,…). 

REALIZIRANO 
2014, 2015, 2016: Mednarodno sodelovanje: Nacionalna 
knjižnica v Pragi (Češka), Nacionalna in univerzitetna knjižnica 
Reykjavík (Islandija), Univerzitetna knjižnica Bayreuth 
(Nemčija), Avstrijska čitalnica Dunaj (Avstrija), Slovenska 
čitalnica, Graz, Patlib centri, Evropski dokumentacijski centri, 
ERASMUS+. 
2017: organizacija “ERASMUS STAFF TRAINING WEEK FOR 
LIBRARIANS” 
 

9 MATERIALNI POGOJI Predlagane aktivnosti REALIZACIJA 
9.4 Uveljavitev novih meril za razporejanje sredstev za 

študijsko dejavnost, ki se bodo lahko prilagajala 
spremembam sistema financiranja VŠ in zagotavljala 
primerljive pogoje za delovanje in razvoj fakultet. 

9.4.2. Priprava predloga za razdelitev sredstev z upoštevanjem 
sprememb sistema financiranja VŠ, kadrovske strukture posamezne 
fakultete in dosedanjih ukrepov za racionalizacijo poslovanja 
posameznih članic. (Potrebno je upoštevati kadrovsko strukturo 
posamezne fakultete in dosedanje ukrepe za racionalizacijo dela 
posamezne članice. ) 

NEREALIZIRANO 
UKM izvaja vrsto razvojnih nalog za podporo študijski in raziskovalni dejavnosti na 
UM, ki so namenjene celotni akademski skupnosti na univerzi. Med te prioritetno 
prištevamo nakup mednarodne znanstvene literature s programsko podporo, 
vzdrževanje in razvoj DKUM in delovanje čitalnice ČUK. Že vrsto let vodstvo UKM 
opozarja univerzo, da te naloge niso sistemsko finančno podprte. 

9.6 Inštitucije zagotavljajo, da so razmere za študij, ki 
podpirajo učenje študentov, ustrezne in 
primerne v vseh programih. 

9.6.1. Analiza razpoložljivih virov, ki jih uporabljajo študenti pri učenju 
(knjižnice, računalniška oprema, pomoč v obliki lektorjev, konzultanti 
in drugi svetovalci, …) in drugih podpornih mehanizmov za njihovo 
delo in življenje na univerzi, ki morajo biti zlahka dostopni, zasnovani 
glede na njihove potrebe in odprti za povratne informacije od tistih, ki 
uporabljajo ponujene storitve. 

REALIZIRANO 
2014, 2015, 2016: Pregled seznamov obvezne in priporočljive študijske 
literature po članicah; Pregled študijske literature v akreditacijskih 
obrazcih (letno); ustrezen dokup študijske literature v fizični in elektronski 
obliki. 

9.7 Uresničevanje strateških ciljev na področju 
prostorskega razvoja 

9.7.3. Energetska sanacija stavb. REALIZIRANO 
2014: energetska sanacija 3. nadstropja knjižnice, pritličja in arhivskih depojev. 
Ocena projektantov: letni prihranek energije 25.000 EUR. 

9.8 Na univerzitetni ravni zagotoviti boljše upravljanje z 
razpoložljivimi prostorskimi zmogljivostmi. 

9.8.2. Priprava razpoložljivih prostorskih zmogljivosti na eni strani in 
potreb fakultet na drugi strani. 

DELNO REALIZIRANO 
2014, 2015:: Opozarjanje predstavnikov ministrstev (za kulturi, šolstvo, znanost, 
izobraževanje in šport) na problematiko skladiščnih prostorov v UKM; 
2015:Vzpostavitev centralnega skladišča knjiž. 
fonda Univerze v Mariboru: investicija vključena v Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem UM; prioriteta 3; UKM – centralni arhiv; 
2016: Posredovanje vloge za uvrstitev projekta v seznam projektov na področju 
visokega šolstva, 2016 
2016: Izveden ogled prostorov bivšega Tekstilnega inštituta, Melje, Maribor 



9.9 
Nakup dodatnih študijskih gradiv (več 
izvodov in aktualizacija gradiva), kjer je to 
potrebno. 

9.9.1. Vzpostavitev ažurnega interaktivnega centralnega 
seznama obvezne in priporočljive študijske literature urejenega 
po predmetih povezanega s knjižničnim sistemom in e-učno 
zbirko. 

DELNO REALZIRANO 
Pregled seznamov obvezne in priporočljive študijske literature po članicah; 
Pregled študijske literature v akreditacijskih obrazcih (letno). 
2015: Sestanek z RCUM glede prenove AIPS. 
2016: Pripravljena je idejna zasnova seznama obvezne in študijske literature, ki 
bo povezoval aplikacije COBISS-DKUM-Moodle. 
2016, 2017: Izdelan prototip e-učne zbirke. 

9.9.2. Prenova nabavne politike znanstvenih časopisov – prehod na 
e-paradigmo. Zagotovitev dostopnosti celotni akademski skupnosti. 

REALIZIRANO 
UKM je predstavnica Univerze v Mariboru v konzorcijih s drugimi slovenskimi 
knjižnicami in ustanovami za nakup mednarodne znanstvene literature v 
elektronski obliki. Prehod v digitalno paradigmo se je na področju znanstvenih 
časopisov že uveljavil. Trendu sledimo tudi na področju e-knjig, učbenikov in 
drugega učnega gradiva, ki podpirajo nove oblike učnih procesov. 

  9.9.3. Vzpostavitev načela odprtega dostopa do e- učnih gradiv, ki jih 
izdaja UM. 

NEREALIZIRANO 
2015: Načelo je implementirano v osnutek politike odprtega dostopa 
univerze, ki še ni potrjen na ustreznih organih univerze, 
2016, 2017: Izdelan osnutek pravilnika odprtega doistopa na UM 
2017: Osnutek pravilnika posredovan ustreznim organom universe v 
obravnavanje in potrditev. 

  9.9.4. Vzpostavitev strokovne podpore pri dejavnosti 
univerzitetnega elektronskega založništva. 

REALIZIRANO 
2014, 2015: Izvajanje svetovanja na področju bibliografske kontrole knjižne 
produkcije Univerze v Mariboru; 
2016, 2017: vzpostavljena strokovna podpora pri dejavnosti univerzitetnega 
elektronskega založništva v kontekstu odprtega dostopa do znanstvenih 
informacij in poslovnih modelov odprtega dostopa v revijalnem založništvu. 
2016: Organizacija slovenskega posvetovanja Priložnosti in pasti elektronskih 
revij, 4.2.2016, UKM (71 udeležencev), v organizaciji UKM in ZBDS. 

10 INFORMACIJSKA PODPORA DEJAVNOSTI 
UNIVERZE 

Predlagane aktivnosti Realizacija 

10.1 Uvesti enotni informacijski sistem univerze za 
podporo temeljnim dejavnostim, podpornim 
procesom in vodstvenim procesom univerze. 

10.1.13. Razvoj in podpora storitev, ki jih omogoča enotna 
akademska izkaznica. 

REALIZIRANO 
Funkcionalnosti akademske izkaznice v UKM: 
2014: registracija prisotnosti zaposlenih;  
2014: izposoja gradiva (uporabniki in zaposleni);  
2014: vstop v prostore (uporabniki), 
2015: uporaba tiskalniškega sistema (uporabniki z dobroimetjem in zaposleni), 
2015: uporaba garderobnih omaric (uporabniki), 
2016: odpiranje študijskih celic (uporabniki: idejna zasnova),  
2016: prijava na delovne postaje in dostop do baz (uporabniki: idejna zasnova) 

 



PRILOGA 2 
 
 
 
 

Odmevnost dejavnosti UKM v medijih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ODMEVNOST DEJAVNOSTI UKM V MEDIJIH 

1. ASE/MCE. Svetina v Mariboru ob svetovnem dnevu knjige : naj živi knjiga. Slovenska tiskovna agencija, ISSN 
1854-214X, 15. apr. 2016. http://www.sta.si. [COBISS.SI-ID 90855425]  
 

2. BERCKO, Zvezdana. O reševanju Judov. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 28. jan. 2016, 72, [št.] 23, str. 
19, ilustr. [COBISS.SI-ID 85640449]  

 
3. BERDIČ, Mario. Samo še danes Lojze Dolinar v UKM. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 5. mar. 2016, 72, 

[št.] 54, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 86144769]  
 

4. BOGIĆ, Mladen, KAC, Dejan, ILICH-KLANČNIK, Breda, RADMILOVIČ, Marko. Most! : v sklopu oddaje "Sledi 
časa" na Radio 1 RTV SLO, 20. 3. 2016. RTV SLO, ISSN 1581-372X. http://radioprvi.rtvslo.si/2016/03/most/. 
[COBISS.SI-ID 90629889]  

 
5. CEHNAR, Jasmina. Strici iz ozadja so znanstveniki! : noč raziskovalcev je tudi letos skrbela za popularizacijo 

znanosti, ki dokazuje, da le ni le nosilec družbenega napredka, ampak zna biti tudi zabavna. Večer, ISSN 
0350-4972. [Tiskana izd.], 1. okt. 2016, 72, [št.] 229, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 88717057]  

 
6. CEHNAR, Jasmina. Znanost je življenje - Noč raziskovalcev. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 30. sep. 

2016, 72, [št.] 228, str. 17. [COBISS.SI-ID 88702977]  
 

7. Dan Primoža Trubarja. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 8. jun. 2016, 72, [št] 132, str. 19. [COBISS.SI-
ID 88010497]  

 
8. Dan Primoža Trubarja : RTV SLO, TV SLO 1, oddaja "Dobro jutro". RTV SLO, ISSN 1581-372X, 8. jun. 2016. 

[COBISS.SI-ID 91061761]  
 

9. DREMELJ, Alenka, ROVŠNIK, Miloš, SAPAČ, Eva, DAMJANOVIĆ, Dean, KAC, Dejan. Železniška postaja v 
Mariboru : v sklopu oddaje "Aktualno" na Radio Maribor, 7. junij 2016. RTV SLO, ISSN 1581-
372X. http://4d.rtvslo.si/arhiv/aktualno-na-radiu-maribor/174410450. [COBISS.SI-ID 90628609]  

 
10. Evropska noč raziskovalcev danes v osmih slovenskih krajih : v Sloveniji danes vrsta dogodkov v okviru noči 

raziskovalcev. Dostop.si, 30. sep. 2016. http://www.dostop.si/default.aspx. [COBISS.SI-ID 91122689]  
 

11. FERLEŽ, Jerneja, LORENC, Vesna, STAVBAR, Vlasta. Greetings from the UKM : the University of Maribor 
Library guide. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2016. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 90689281]  

 
12. FERLEŽ, Jerneja. Nekaj besed o Ilichovih v Mariboru : iz letošnjega občnega zbora Društva bibliotekarjev 

Maribor. Knjižničarske novice, ISSN 0353-9237, 2016, letn. 26, št. 7/8, str. 20. [COBISS.SI-ID 287521280]  
 

13. FERLEŽ, Jerneja, LORENC, Vesna, STAVBAR, Vlasta. Pozdrav iz UKM : vodnik Univerzitetne knjižnice Maribor. 
Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2016. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 90689025]  

14. FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita, ČOKL, Vanessa. Bunkerji, rdeči depoji, črne liste : ob komentirani nemški 
izdaji: zakaj brati Mein Kampf danes? O prepovedanih in neprepovedanih knjigah. Večer, ISSN 0350-4972. 
[Tiskana izd.], 18. jan. 2016, 72, [št.] 14, str. 6, ilustr. [COBISS.SI-ID 85494529]  
 

15. FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita. Giljotine duha. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 18. jan. 2016, 72, [št.] 
14, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 90849537]  

 
16. FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita. Pozivajo k darovanju zapuščin : zadnje zapuščine v Univerzitetni knjižnici 

Maribor: dr. Bruno Hartman in dr. Viljem Brumec. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 11. okt. 2016, 72, 
[št.] 237, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 88904449]  
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17. FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita. Prijateljstvo dveh Jankov : po razstavi v Univerzitetni knjižnici Maribor o 
bibliotekarjih in bibliografih, akademiku Janku Šlebingerju in Janku Glazerju. Večer, ISSN 0350-4972. 
[Tiskana izd.], 9. dec. 2016, 72, [št.] 286, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 89805825]  

 
18. FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita. Županske zgodbe o (ne)uspehu : po tridnevnem simpoziju Univerze v 

Mariboru, Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča in Univerzitetne knjižnice Maribor o županih 
Maribora in Ljubljane med letoma 1850 in 1941. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 13. dec. 2016, 72, 
[št.] 289, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 89870849]  
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VREDNOTENJE OKOLJSKEGA VPLIVA 
 
Temeljni kazalniki EMAS za UKM (vrednotenje okoljskega vpliva)  - Primerjava porabe energije, vode 
in odpadkov v letih 2016 in 2017 

Leto 
Število zaposlenih (v FTE) 

B 
Število študentov (v FTE)* 

B1 

2016 78 11.940 
2017 78 10.756 
Razlika (%) 0 % -9,92 % 

* Za UKM je navedeno število aktivnih članov knjižnice. 

Področje Kazalniki Leto 
Vrednost 

Vrednost / 
št. zaposlenih 

v FTE 

Vrednost / 
št.  študentov 

v FTE 

A R = A/B R1 = A/B1 

I. Energetska učinkovitost 

K_EMAS_Ia 
  

a. skupna poraba energije  
v kWh 

2016 1.033.940 86,59 86,59 
2017 1.067.560 99,25 99,25 

Razlika (%) 3,25% 3,25% 14,62% 

K_EMAS_Ib 
  

b. skupna poraba energije 
iz obnovljivih virov v kWh 

2016 25.570 2,14 2,14 
2017 27.200 2,53 2,53 

Razlika (%) 6,37% 6,37% 18,08% 
Delež energije iz obnovljivih virov 
(K_EMAS_Ib) v primerjavi s skupno porabo 
(K_EMAS_Ia) (%)  

2016 2,47% / / 

2017 2,55% / / 

  Razlika (%) 3,02%   

Če članica nima podatkov o porabi 
energije iz obnovljivih virov (K_EMAS_Ib), 
lahko vnese oceno deleža (%) 

2016 3,50% / / 

2017 4,60% / / 

  Razlika (%) 31,43% / / 
III. Voda       

K_EMAS_IIIa 
  

a. skupna letna poraba 
vode v m³ 

2016 2.032 26,051 0,170 
2017 2.297 29,449 0,214 

Razlika (%) 13,04 % 13,04 % 25,48 % 
IV. Odpadki       

K_EMAS_IVa 
  

a. skupna letna količina 
odpadkov v tonah 

2016 6,04 0,0774 0,0005 
2017 6,04 0,0774 0,0006 

Razlika (%) 0,00% 0,00% 11,01 % 

K_EMAS_IVb 
  

b. skupna letna količina 
nevarnih odpadkov v tonah 

2016 0,00 0,0000 0,0000 
2017 0,00 0,0000 0,0000 

Razlika (%) / / / 
V. Biotska raznovrstnost       

K_EMAS_Va 
  

a. uporaba zemljišč v 
strnjenih naseljih v m² 

2016 11.881,00 152,32 0,9951 
2017 11.881,00 152,32 1,1046 
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3612. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A), stran 10396. 
 

 

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 
izdajam  

U K A Z  
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu  

(ZKnj-1A)  
 

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A), ki ga je sprejel Državni 
zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2015.  

Št. 003-02-9/2015-20  

Ljubljana, dne 2. decembra 2015  

Borut Pahor l.r. 
Predsednik 

Republike Slovenije 
  
 
 
 
 
 

Z A K O N  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KNJIŽNIČARSTVU (ZKnj-1A)  

 
1. člen  

 
V Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) se v 1. členu napovedni stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Ta zakon ureja knjižnično dejavnost, ki se financira iz javnih sredstev, tako da določa:«.  

 
2. člen  

 
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:  

 
»1.a člen  

 
(javno financirana knjižnična dejavnost)  

 
Knjižnična dejavnost, ki se financira iz javnih sredstev, se izvaja kot knjižnična javna služba ali kot knjižnična 

dejavnost, potrebna za izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja.  

Knjižnično javno službo izvajajo splošne, visokošolske, specialne in nacionalna knjižnica.  

Knjižnično dejavnost, potrebno za izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja, izvajajo šolske 
knjižnice.«.  

 
3. člen  

 
Naslov 2. člena in napovedni stavek prvega odstavka se spremenita tako, da se glasita:  

»(knjižnična dejavnost)  

Knjižnična dejavnost, ki je knjižnična javna služba, zajema:«.  

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:  
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»Knjižnična dejavnost, potrebna za izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja, izhaja iz potreb 
te dejavnosti in zajema posamične, z njo povezane naloge iz prejšnjega odstavka ter glede na te potrebe tudi druge 
naloge, določene s področnim zakonom.«.  

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.  

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »javni zavodi« nadomesti z besedilom 
»osebe javnega prava«.  

 
4. člen  

 
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Knjižnica je pravna oseba, njena organizacijska enota, ki izvaja knjižnično dejavnost, ali njena organizacijska 
enota oziroma njen del, ki izvaja knjižnično dejavnost, potrebno za izvajanje javne službe na področju vzgoje in 
izobraževanja.«.  

 
5. člen  

 
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Vlada Republike Slovenije določi z uredbo tudi druge osnovne storitve uporabnikom ter okvirno obratovalni 
čas knjižnic, ki izvajajo knjižnično javno službo, in način njihovega poslovanja, pri čemer posebej opredeli tiste 
storitve, ki ne povzročajo knjižnicam dodatnih stroškov, kot brezplačne.«.  

 
6. člen  

 
10. člen se črta.  

 
7. člen  

 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:  

 
»15. člen  

 
(uporabnik in član knjižnice ter osebni podatki o članih)  

 
Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja osnovne storitve knjižnic.  

Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico, da bi lahko uporabljal storitve, ki jih knjižnica omogoča le 
članom, in sicer zaradi zagotavljanja sledljivosti izposojenega knjižničnega gradiva, obnavljanja poškodovanega 
knjižničnega gradiva, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, vezanih na uporabo določenih vrst knjižničnega 
gradiva, izpolnjevanja obveznosti, vezanih na avtorske in sorodne pravice in podobno. Knjižnica trajanje članstva 
opredeli v pravilih o splošnih pogojih poslovanja. Trajanje članstva je lahko največ pet let z možnostjo podaljšanja.  

Knjižnice imajo za potrebe izvajanja svoje dejavnosti, zavarovanja knjižničnega gradiva ter nudenja posebnih 
ugodnosti določenim kategorijam članov pravico, da v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov zbirajo in 
obdelujejo naslednje osebne podatke svojih članov: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma 
začasnega bivališča, kategorijo člana, podatke za obveščanje (telefonska številka oziroma naslov elektronske 
pošte). Z osebno privolitvijo člana lahko zbirajo tudi podatek o izobrazbeni ravni, ki ga uporabljajo za potrebe 
načrtovanja nabave knjižničnega gradiva ter organizacije storitev za ciljne skupine članov.  

Osebni podatki o članih se v zbirki iz prejšnjega odstavka vodijo še največ eno leto od poteka članstva v 
knjižnici. Potem se izbrišejo oziroma anonimizirajo. Če ima član v tem času še neporavnane obveznosti do knjižnice, 
se njegovi osebni podatki izbrišejo oziroma anonimizirajo, ko so obveznosti poravnane.  

Član knjižnice je lahko tudi pravna oseba, ki uporablja storitve knjižnice preko svojih zaposlenih.  

Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, svojim članom lahko zaračunajo letno članarino.«.  

 
8. člen  

 
36. člen se spremeni tako, da se glasi:  

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3612/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3612/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3612/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3612/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3612/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3612/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3612/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3612/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3612/#%C2%BB15.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3612/#%C2%BB15.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3612/#(uporabnik%C2%A0in%C2%A0%C4%8Dlan%C2%A0knji%C5%BEnice%C2%A0ter%C2%A0osebni%C2%A0podatki%C2%A0o%C2%A0%C4%8Dlanih)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3612/#(uporabnik%C2%A0in%C2%A0%C4%8Dlan%C2%A0knji%C5%BEnice%C2%A0ter%C2%A0osebni%C2%A0podatki%C2%A0o%C2%A0%C4%8Dlanih)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3612/#8.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3612/#8.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3612/#%C2%BB36.%C2%A0%C4%8Dlen


»36. člen  
 

(pogoji)  
 

Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, morajo imeti:  

– ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva,  

– ustrezno število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev,  

– ustrezen prostor in opremo,  

– ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti.  

Minister, pristojen za kulturo, sprejme pravilnik, s katerim podrobneje določi pogoje iz prejšnjega odstavka za 
posamezne vrste knjižnic.  

Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena ugotavlja nacionalna knjižnica na podlagi javnega 
pooblastila z odločbo, razen za splošne knjižnice, za katere izpolnjevanje pogojev ugotavlja ministrstvo, pristojno 
za kulturo, v skladu z 22. členom tega zakona. O pritožbi zoper odločbo nacionalne knjižnice odloča ministrstvo, ki 
je na podlagi 58. člena tega zakona pristojno za nadzor.  

Če knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo, v celoti izpolnjuje pogoj iz četrte alineje prvega odstavka tega 
člena, ne dosega pa minimalnih številčnih vrednosti pogojev iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega 
člena, se v odločbi določi pogoj, da mora knjižnica pogoje iz prvega odstavka tega člena v celoti izpolniti v treh letih.  

Knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo, lahko začne izvajati knjižnično dejavnost po pravnomočnosti 
odločbe o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena ali pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka, 
razen splošne knjižnice, ki lahko začne izvajati knjižnično dejavnost po vpisu v sodni register.  

Minister, pristojen za kulturo, predpiše minimalne številčne vrednosti pogojev iz prve, druge in tretje alineje 
prvega odstavka tega člena.«.  

 
9. člen  

 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:  

 
»37. člen  

 
(preverjanje ustreznosti pogojev in način pridobivanja podatkov)  

 
Ustreznost pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena preverja nacionalna knjižnica praviloma vsaka tri leta 

na podlagi statističnih in drugih podatkov ter ministru, pristojnemu za kulturo, predlaga njihovo dopolnitev oziroma 
spremembo.  

Nacionalna knjižnica določi obseg in vrsto podatkov iz prejšnjega odstavka na podlagi mednarodnih strokovnih 
priporočil in veljavnih predpisov.  

Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, so dolžne posredovati podatke o svojem delovanju nacionalni 
knjižnici, ki določi obdobje zbiranja in rok za oddajo podatkov.  

Podatki o delovanju knjižnic so javni.«.  

 
10. člen  

 
38. člen se spremeni tako, da se glasi:  

 
»38. člen  

 
(preverjanje izpolnjevanja pogojev ter vpis in izbris iz razvida)  

 
Knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo, se vpiše v razvid knjižnic, ki ga na podlagi javnega pooblastila 

upravlja nacionalna knjižnica.  

Vpis v razvid knjižnic izvede nacionalna knjižnica na podlagi pravnomočne odločbe o izpolnjevanju pogojev iz 
prvega odstavka 36. člena tega zakona ali pravnomočne odločbe iz četrtega odstavka 36. člena tega zakona.  

V razvidu knjižnic se obdelujejo naslednji podatki:  
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– ime in sedež knjižnice,  

– vrsta in status knjižnice,  

– ustanovitelj oziroma ustanovitelji,  

– ime pravne osebe, če je knjižnica organizacijska enota,  

– ime in priimek odgovorne osebe knjižnice,  

– zaporedna številka vpisa knjižnice v razvid,  

– številka in datum akta o ustanovitvi,  

– številka odločbe in datum vpisa v razvid,  

– številka odločbe in datum izbrisa iz razvida in  

– razlogi za izbris iz razvida.  

Knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo, mora pogoje iz prvega odstavka 36. člena tega zakona trajno 
izpolnjevati.  

Če knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo, ob preverjanju pogojev iz prvega odstavka 36. člena tega zakona 
ne izpolnjuje več, se ji o tem izda odločba, v kateri se določi tudi rok treh let za izpolnitev pogojev.  

Če knjižnica iz četrtega odstavka 36. člena tega zakona ali knjižnica iz prejšnjega odstavka v roku treh let ne 
izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 36. člena tega zakona v celoti, se ji o tem izda odločba.  

Knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo, se izbriše iz razvida knjižnic na podlagi pravnomočne odločbe iz 
prejšnjega odstavka.«.  

 
11. člen  

 
39. člen se spremeni tako, da se glasi:  

 
»39. člen  

 
(knjižnični delavci)  

 
Knjižnice zaposlujejo za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe strokovne knjižničarske delavce in 

druge strokovne delavce ter administrativno-tehnične delavce.  

Strokovni knjižničarski delavci so: knjižničar, višji knjižničar, bibliotekar pomočnik in bibliotekar. Opravljajo 
strokovna dela, ki so temeljna za izvajanje knjižnične javne službe. Imeti morajo raven izobrazbe, predpisano v 39.a 
členu tega zakona ter opravljen bibliotekarski izpit iz 39.b člena tega zakona. Pristojni minister iz 58. člena tega 
zakona lahko predpiše podrobnejše vrste izobrazbe.  

Drugi strokovni delavci opravljajo druga strokovna dela, ki so potrebna za izvajanje knjižnične javne službe. 
Raven in vrsto izobrazbe delavcev ter druge pogoje določijo knjižnice v aktu o sistemizaciji.  

Administrativno-tehnični delavci opravljajo manipulativna, administrativna, tehnična in druga podporna dela. 
Raven in vrsto izobrazbe delavcev ter druge pogoje določijo knjižnice v aktu o sistemizaciji.«.  

 
12. člen  

 
Za 39. členom se dodata nova 39.a in 39.b člen, ki se glasita:  

 
»39.a člen  

 
(izobrazba strokovnih knjižničarskih delavcev)  

 
Dela knjižničarja lahko opravlja, kdor ima srednjo splošno oziroma srednjo strokovno izobrazbo in opravi 

program strokovnega izpopolnjevanja za knjižničarje, ki ga določi nacionalna knjižnica.  

Dela višjega knjižničarja lahko opravlja, kdor ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev 
višješolske izobrazbe, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki po zakonu ustreza 
višješolski izobrazbi, in opravi program strokovnega izpopolnjevanja za višje knjižničarje, ki ga določi nacionalna 
knjižnica.  
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Dela bibliotekarja pomočnika lahko opravlja, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje, s področja 
bibliotekarstva. Dela bibliotekarja pomočnika lahko opravlja tudi, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo, 
pridobljeno po študijskih programih prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
prve stopnje:  

– z drugih področij in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva v obsegu najmanj 20 
kreditnih točk po evropskem kreditnem prenosnem in zbirnem sistemu (v nadaljnjem besedilu: ECTS) iz vsaj 
naslednjih temeljnih vsebin: osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic, notranja organizacija in delo knjižnic ter 
informacijska služba in uporaba knjižničnega gradiva,  

– z drugih področij in mu je bilo v formalnem postopku pri akreditiranem visokošolskem zavodu, ki izvaja 
javnoveljavni študijski program s področja bibliotekarstva, na podlagi opravljenih izobraževalnih vsebin in 
dokumentiranih dosežkov na področju knjižnične dejavnosti priznanih najmanj 20 kreditnih točk po ECTS iz vsaj 
naslednjih temeljnih vsebin: osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic, notranja organizacija in delo knjižnic ter 
informacijska služba in uporaba knjižničnega gradiva.  

Dela bibliotekarja lahko opravlja, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih 
druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, s področja 
bibliotekarstva. Dela bibliotekarja lahko opravlja tudi, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po 
študijskih programih druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje:  

– z drugih področij in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva v obsegu najmanj 20 
kreditnih točk po ECTS iz vsaj naslednjih temeljnih vsebin: osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic, notranja 
organizacija in delo knjižnic ter informacijska služba in uporaba knjižničnega gradiva,  

– z drugih področij in mu je bilo v formalnem postopku pri akreditiranem visokošolskem zavodu, ki izvaja 
javnoveljavni študijski program s področja bibliotekarstva, na podlagi opravljenih izobraževalnih vsebin in 
dokumentiranih dosežkov na področju knjižnične dejavnosti priznanih najmanj 20 kreditnih točk po ECTS iz vsaj 
naslednjih temeljnih vsebin: osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic, notranja organizacija in delo knjižnic ter 
informacijska služba in uporaba knjižničnega gradiva.  

Ne glede na določbo drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena programa izpopolnjevanja ni treba 
opravljati tistemu, ki je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva.  

Oseba iz prve alineje tretjega odstavka in prve alineje četrtega odstavka tega člena se lahko zaposli kot 
bibliotekar pomočnik oziroma bibliotekar tudi brez opravljenega študijskega programa za izpopolnjevanje iz 
bibliotekarstva, vendar ga mora opraviti najkasneje v roku 18 mesecev od sklenitve delovnega razmerja ali po 
premestitvi na delovno mesto, na katerem je bibliotekarski izpit določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta. 
Če javni uslužbenec ne opravi študijskega programa za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva, mu preneha delovno 
razmerje naslednji dan po preteku roka.  

Državljani držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali 
držav, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum (v nadaljnjem besedilu: države pogodbenice), lahko v 
Republiki Sloveniji opravljajo delo strokovnih knjižničarskih delavcev v skladu s tem zakonom pod enakimi pogoji 
kot slovenski državljani, razen, če s tem zakonom ni določeno drugače. Državljani držav pogodbenic, ki želijo 
opravljati delo strokovnih knjižničarskih delavcev v skladu s tem zakonom, morajo pri ministrstvu, pristojnem za 
kulturo, pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije. Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije se vloži v skladu 
z zakonom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij. Zoper odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda 
ministrstvo, pristojno za kulturo, ni pritožbe, možen pa je upravni spor. Na razpisih za prosta delovna mesta na 
področju knjižnične dejavnosti lahko državljani držav pogodbenic enakovredno kandidirajo in se zaposlujejo kot 
kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje.  

 
39.b člen  

 
(bibliotekarski izpit in strokovni nazivi)  

 
Oseba, ki se zaposli kot strokovni knjižničarski delavec, mora imeti opravljen bibliotekarski izpit.  

Ne glede na prejšnji odstavek se oseba lahko zaposli kot strokovni knjižničarski delavec tudi brez opravljenega 
bibliotekarskega izpita, vendar ga mora opraviti najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja ali 
po premestitvi na delovno mesto, na katerem je bibliotekarski izpit določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta. 
Če javni uslužbenec ne opravi bibliotekarskega izpita, mu preneha delovno razmerje naslednji dan po preteku roka. 
Navedeni rok se lahko iz upravičenih razlogov podaljša največ enkrat za obdobje šestih mesecev.  

Strokovni knjižničarski delavci opravljajo bibliotekarski izpit v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister, pristojen 
za kulturo. S pravilnikom se določijo pogoji, obseg, vsebina, organizacija in postopek ter strokovno usposabljanje 
za opravljanje bibliotekarskega izpita. Določbe pravilnika morajo upoštevati bibliotekarska znanja, verificirana v že 
opravljenih strokovnih izpitih na drugih področjih.  
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Nacionalna knjižnica na podlagi javnega pooblastila organizira in izvaja bibliotekarske izpite ter upravlja 
evidenco bibliotekarskih izpitov. Nacionalna knjižnica v zvezi z opravljanjem izpitov zbira in obdeluje naslednje 
osebne podatke: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, podatke o 
izobrazbi, podatke o zaposlitvi, podatke za obveščanje (telefonska številka oziroma naslov elektronske pošte), 
uspeh na bibliotekarskem izpitu.  

Strokovni knjižničarski delavci pridobivajo strokovne nazive bibliotekarske stroke v skladu s pravilnikom, ki ga 
izda minister, pristojen za kulturo. Vlogo za imenovanje, ki jo poda strokovni knjižničarski delavec, obravnava 
komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti. O imenovanju na podlagi obrazloženega mnenja komisije o 
izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva na podlagi javnega pooblastila nacionalni knjižnici odloča njen 
predstojnik. V zvezi z imenovanjem v strokovne nazive nacionalna knjižnica zbira in obdeluje naslednje osebne 
podatke: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, podatke o izobrazbi, podatke 
o zaposlitvi, podatke o pridobljenem nazivu, podatke za obveščanje (telefonska številka oziroma naslov elektronske 
pošte). Nacionalna knjižnica upravlja evidenco navedenih podatkov.«.  

 
13. člen  

 
Za 39.b členom se dodajo novo III.a poglavje, ki se glasi: »III.a KNJIŽNIČNA DEJAVNOST, POTREBNA ZA 

IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU VZOGE IN IZOBRAŽEVANJA« in novi 39.c, 39.č, 39.d in 39.e člen, 
ki se glasijo:  

 
»39.c člen  

 
(pogoji)  

 
Šolska knjižnica mora za izvajanje knjižnične dejavnosti, potrebne za izvajanje javne službe na področju vzgoje 

in izobraževanja, imeti:  

– ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva,  

– ustrezno usposobljene strokovne delavce,  

– ustrezen prostor,  

– ustrezno opremo,  

– ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti,  

– usposobljenost za vključitev v nacionalni vzajemni bibliografski sistem.  

Pogoj iz druge alineje prejšnjega odstavka urejajo predpisi s področja vzgoje in izobraževanja.  

Minister, pristojen za izobraževanje, predpiše v soglasju z ministrom, pristojnim za kulturo, na podlagi 
strokovnih podlag, ki jih pripravi nacionalna knjižnica, in ob predhodnem mnenju Nacionalnega sveta za knjižnično 
dejavnost, podrobnejše pogoje iz prvega odstavka tega člena. Ti pogoji so lahko različni tudi za skupine knjižnic 
znotraj šolskih knjižnic.  

 
39.č člen  

 
(vključitev šolskih knjižnic v nacionalni bibliografski sistem)  

 
Ne glede na 41. člen tega zakona so šolske knjižnice z namenom vodenja in izposoje njihovega knjižničnega 

gradiva za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa vključene v nacionalni bibliografski sistem.  

 
39.d člen  

 
(statistični podatki)  

 
Obseg in vrsto statističnih podatkov o delovanju šolskih knjižnic, ki jih zbira, obdeluje in posreduje nacionalna 

knjižnica, določi nacionalna knjižnica na podlagi mednarodnih strokovnih priporočil in veljavnih predpisov. 
Nacionalna knjižnica podrobneje določi obdobje, način in roke za oddajo podatkov, ki so jih dolžne posredovati 
šole.  

 
39.e člen  
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(razvojni dokumenti šolskih knjižnic)  
 

Minister, pristojen za izobraževanje, sprejme strategijo razvoja šolskih knjižnic v sodelovanju z nacionalno 
knjižnico in pristojnim razvojnim in svetovalnim javnim zavodom ter po pridobitvi predhodnega mnenja 
Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost iz 48. člena tega zakona ter po izteku obdobja, za katerega je bila 
strategija sprejeta, poročilo o njeni uresničitvi.  

Na podlagi strategije iz prejšnjega odstavka sprejmejo šole po pridobitvi strokovnega predloga nacionalne 
knjižnice triletne razvojne načrte svojih knjižnic in po preteku tega obdobja poročila o njihovem uresničevanju. Če 
ima šola program razvoja šole, je načrt njegov sestavni del.«.  

 
14. člen  

 
Naslov 2. podpoglavja »2. Nacionalni bibliografski sistem«, ki postane novo III.b poglavje, se spremeni tako, 

da se glasi: »III.b NACIONALNI VZAJEMNI BIBLIOGRAFSKI SISTEM«.  

 
15. člen  

 
42. in 43. člen se črtata.  

 
16. člen  

 
Naslov 3. podpoglavja »3. Nacionalni svet za knjižnično dejavnost«, ki postane novo III.c poglavje, se spremeni 

tako, da se glasi: »III.c NACIONALNI SVET ZA KNJIŽNIČNO DEJAVNOST«.  

 
17. člen  

 
V prvem odstavku 52. člena se besedilo »ustanovitelj oziroma soustanovitelji in pogodbeni partnerji soglasje.« 

nadomesti z besedilom »soglasje ustanovitelj oziroma soustanovitelji.«. Na koncu se doda nov stavek, ki se glasi: 
»Če ustanovitelj oziroma soustanovitelj ne odgovori v roku 60 dni od dneva prejema zaprosila, se šteje, da je 
soglasje dano.«.  

V tretjem odstavku se besedilo »Vlada RS« nadomesti z besedilom »ministrstvo, ki je na podlagi 58. člena tega 
zakona pristojno za njun nadzor«.  

 
18. člen  

 
Za 52. členom se doda nov 52.a člen, ki se glasi:  

 
»52.a člen  

 
(financiranje knjižnične dejavnosti, potrebne za izvajanje javne službe na področju vzgoje in 

izobraževanja)  
 

Knjižnična dejavnost, potrebna za izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja, se financira v 
skladu s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja in pogoji, določenimi v 39.c členu tega zakona.«.  

 
19. člen  

 
56. člen se spremeni tako, da se glasi:  

 
»56. člen  

 
(knjižnično nadomestilo)  

 
Knjižnično nadomestilo je oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v 

splošnih knjižnicah.  

Namen izvajanja knjižničnega nadomestila je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na 
katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu.  
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Knjižnično nadomestilo se izvaja v dveh oblikah:  

1. denarni prispevki živečim avtorjem knjižničnega gradiva za izposojo njihovih del,  

2. delovne štipendije za ustvarjalnost.  

Do knjižničnega nadomestila so upravičeni živeči avtorji kot fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji ali ustvarjajo v slovenščini, in sicer:  

1. za knjižno gradivo:  

– pisec besedila monografske publikacije,  

– prevajalec besedila monografske publikacije,  

– likovni ustvarjalec ali fotograf, če je pretežni (so)avtor monografske publikacije;  

2. za neknjižno gradivo:  

– avtor glasbe,  

– avtor besedila,  

– režiser filma,  

– avtor scenarija,  

– direktor fotografije.  

Sredstva za knjižnično nadomestilo se določi na posebni proračunski postavki najmanj v višini 28 % od 
sredstev, ki jih ministrstvo, pristojno za kulturo, namenja splošnim knjižnicam za podporo usklajenemu razvoju 
knjižnične dejavnosti.  

Sredstva za knjižnično nadomestilo se v enakem razmerju dodeljujejo knjižničnemu nadomestilu iz 1. in 2. točke 
tretjega odstavka tega člena. Pri dodeljevanju knjižničnega nadomestila iz 1. točke tretjega odstavka tega člena se 
kot kriterij izbire upošteva zgornji in spodnji prag števila izposoj. Pri dodeljevanju knjižničnega nadomestila iz 2. 
točke tretjega odstavka tega člena se kot kriterij izbire upošteva kvalitetna izvirnost.  

O knjižničnem nadomestilu se odloča v upravnem postopku. O pritožbi zoper odločbo o knjižničnem 
nadomestilu odloča ministrstvo, pristojno za kulturo.  

Minister, pristojen za kulturo, podrobneje določi postopek in pogoje za pridobitev knjižničnega nadomestila iz 
tega člena.«.  

 
20. člen  

 
V 57. členu se besedilo »javne službe iz 2. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »javno financirane 

knjižnične dejavnosti«.  

 
21. člen  

 
Naslov 58. člena in napovedni stavek prvega odstavka se spremenita tako, da se glasita:  

»(nadzor nad izvajanjem javno financirane knjižnične dejavnosti)  

Za strokovni nadzor nad zagotavljanjem in delovanjem javno financirane knjižnične dejavnosti iz 1.a člena tega 
zakona sta pristojni:«.  

V drugem odstavku se besedilo »določa pravilnik iz 36. člena tega zakona.« nadomesti z besedilom »določajo 
pravilniki iz 36. in 39.c člena tega zakona.«.  

 
22. člen  

 
V 60. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Za inšpektorja ministrstva, pristojnega za kulturo, 

je lahko imenovana oseba, ki ima:«.  

 
23. člen  

 
Za petim odstavkom 61. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:  

»Določba drugega odstavka tega člena se za šolske knjižnice ne uporablja.«.  
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24. člen  

 
V 62. členu se pika na koncu tretje alineje nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:  

»– nadzira trajno izpolnjevanje pogojev iz 39.c člena tega zakona.«.  

 
25. člen  

 
63. člen se spremeni tako, da se glasi:  

 
»63. člen  

 
(ukrepi inšpektorja)  

 
Kadar inšpektor ugotovi kršitev predpisov, katerih izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:  

– odrediti začasno prepoved izvajanja knjižnične dejavnosti, za katero izvajalec nima odločbe o izpolnjevanju 
pogojev iz prvega odstavka 36. člena tega zakona,  

– odrediti začasno prepoved izvajanja knjižnične dejavnosti, če knjižnica, ki je samostojna pravna oseba, ni 
vpisana v sodni register,  

– odrediti odpravo pomanjkljivosti v poslovanju knjižnice v roku, ki ga določi.«.  

 
26. člen  

 
V 65. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za 

prekršek odgovorna oseba knjižnice, ki izvaja knjižnično javno službo:«.  

V 2. točki se besedilo »zadnji odstavek 36. člena« nadomesti z besedilom »36. člen«.  

 
PREHODNE DOLOČBE  

 
27. člen  

 
Minister, pristojen za kulturo, v dveh letih od uveljavitve tega zakona uskladi s tem zakonom pravilnik, ki ureja 

pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, in pravilnik, ki ureja razvid knjižnic.  

 
28. člen  

 
Od uveljavitve tega zakona do izteka enega leta od začetka izvajanja študijskega programa za izpopolnjevanje 

iz bibliotekarstva iz prve alineje tretjega odstavka in prve alineje četrtega odstavka 39.a člena zakona se za 
opravljeni študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva iz prve alineje tretjega odstavka in prve alineje 
četrtega odstavka 39.a člena zakona šteje tudi opravljeni tečaj za začetnike v stroki pri nacionalni knjižnici in 
najmanj pol leta delovne prakse na strokovnih knjižničarskih delih v knjižnicah.  

 
29. člen  

 
Minister, pristojen za kulturo, v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi s tem zakonom pravilnik, ki 

ureja imenovanje v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti, in pravilnik, ki ureja izvajanje knjižničnega nadomestila.  

 
30. člen  

 
Minister, pristojen za kulturo, v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona izda pravilnik, ki ureja bibliotekarski 

izpit.  

Šteje se, da ima oseba, ki ima opravljen bibliotekarski izpit ali strokovni izpit za knjižničarstvo po dosedanjih 
predpisih, izpolnjen pogoj bibliotekarskega izpita iz 39.b člena zakona.  

 
31. člen  
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Minister, pristojen za izobraževanje in znanost, izda predpis iz 39.c člena zakona najpozneje v enem letu od 

uveljavitve tega zakona.  

Šolske knjižnice se morajo vključiti v nacionalni vzajemni bibliografski sistem v roku treh let od uveljavitve tega 
zakona.  

 
KONČNI DOLOČBI  

 
32. člen  

 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Uradni 

list RS, št. 107/08, 6/11 – odl. US in 7/11 – odl. US).  

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Samoupravni sporazum o pridobivanju strokovnih kvalifikacij 
bibliotekarske stroke (Uradni list SRS, št. 30/80), ki se uporablja do uveljavitve pravilnika iz 30. člena tega zakona, 
kolikor ni v nasprotju s tem zakonom.  

 
33. člen  

 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, peti odstavek 56. člena 

zakona pa se začne uporabljati 1. januarja 2018.  

Št. 611-03/15-4/32  
Ljubljana, dne 24. novembra 2015  
EPA 727-VII  

Državni zbor  
Republike Slovenije  
dr. Milan Brglez l.r.  

Predsednik  
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PRILOGA 5 
 
 
 
 

Pravilnik o bibliotekarskem izpitu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3214. Pravilnik o bibliotekarskem izpitu, stran 10581. 
 

Na podlagi tretjega odstavka 39.b člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 
92/15) izdaja minister, pristojen za kulturo,  

 

P R A V I L N I K  
o bibliotekarskem izpitu  

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  

 
1. člen  

 
(vsebina pravilnika)  

 
Ta pravilnik ureja:  

– bibliotekarski izpit, ki je pogoj za opravljanje strokovnega knjižničarskega dela v knjižnici ali drugi organizaciji, 
ki deluje na področju knjižnične dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: knjižnica),  

– pogoje, obseg, vsebino, organizacijo in postopek opravljanja bibliotekarskega izpita,  

– strokovno usposabljanje za opravljanje bibliotekarskega izpita,  

– imenovanje in delovanje komisije za bibliotekarski izpit,  

– vodenje in upravljanje evidence bibliotekarskih izpitov ter  

– druga vprašanja v zvezi z bibliotekarskim izpitom.  

 
2. člen  

 
(organizacija in izvedba bibliotekarskega izpita)  

 
Bibliotekarski izpit na podlagi javnega pooblastila organizira in izvaja nacionalna knjižnica.  

 
3. člen  

 
(pomen izrazov)  

 
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:  

– »bibliotekarski izpit« je izpit, ki se opravlja v skladu z 39.b členom Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, 
št. 87/01, 96/02 ‒ ZUJIK in 92/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon) in je pogoj za samostojno opravljanje strokovnih 
knjižničarskih del v knjižnici, ki so temeljna za izvajanje knjižnične dejavnosti iz 2. člena Zakona;  

– »dopolnilni bibliotekarski izpit« je bibliotekarski izpit, ki ga opravi strokovni knjižničarski delavec z doseženo 
stopnjo izobrazbe, ki je višja od stopnje izobrazbe, za katero je že opravil bibliotekarski izpit za knjižničarja;  

– »druge organizacije, ki delujejo na področju knjižnične dejavnosti« so po tem pravilniku pravne osebe javnega 
prava, ki niso knjižnice, vendar delujejo tudi na področju ali za potrebe knjižnične dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: 
druge organizacije);  

– »formalno bibliotekarsko izobraževanje« je javnoveljavni študijski program s področja bibliotekarstva, ki ga 
izvaja akreditirana visokošolska organizacija;  

– »izobrazba strokovnih knjižničarskih delavcev« je potrebna dosežena izobrazba, ki je za:  

(a) knjižničarja: srednja splošna oziroma srednja strokovna izobrazba (v nadaljnjem besedilu: srednja 
izobrazba),  

(b) višjega knjižničarja: izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe, 
oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki po zakonu ustreza višji strokovni izobrazbi (v 
nadaljnjem besedilu: višješolska izobrazba),  
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(c) bibliotekarja pomočnika: visokošolska izobrazba, pridobljena po študijskih programih prve stopnje, oziroma 
raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje (v nadaljnjem besedilu: visokošolska 
izobrazba prve stopnje),  

(d) bibliotekarja: visokošolska izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje, oziroma raven 
izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (v nadaljnjem besedilu: visokošolska izobrazba 
druge stopnje),  

(e) bibliotekarja z magisterijem: magisterij znanosti, pridobljen po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustrezajo izobrazbi tretje stopnje (v nadaljnjem besedilu: magisterij znanosti),  

(f) bibliotekarja z doktoratom: doktorat znanosti, pridobljen po študijskih programih tretje stopnje, oziroma 
programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi tretje stopnje (v nadaljnjem besedilu: doktorat);  

– »kandidat za bibliotekarski izpit« je strokovni knjižničarski delavec, ki se prijavi k opravljanju bibliotekarskega 
izpita (v nadaljnjem besedilu: kandidat);  

– »knjižnična dejavnost« je dejavnost knjižnice ali druge organizacije iz tretje alineje tega odstavka, ki se izvaja 
v skladu z Zakonom;  

– »mentor« je oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 18. člena tega pravilnika in izvaja strokovno delo s kandidatom po 
vnaprej določenem pisnem programu s področja knjižnične dejavnosti, kandidata vodi in mu svetuje ter ob tem nanj 
prenaša znanja in spretnosti;  

– »odgovorna oseba knjižnice« je direktor knjižnice, ki je samostojna pravna oseba, oziroma direktor ali 
predstojnik knjižnice pri knjižnicah, ki so organizacijska enota oziroma del pravne osebe;  

– »pisna naloga« je individualna intelektualna stvaritev s področja knjižnične dejavnosti iz tematskih sklopov, 
opredeljenih v prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika, ki jo pripravi in zagovarja kandidat za opravljanje 
posebnega dela bibliotekarskega izpita za bibliotekarja;  

– »praktično usposabljanje« je namenjeno poglabljanju in dopolnjevanju teoretičnih znanj ter spoznavanju 
možnosti za uporabo pridobljenega znanja v praksi;  

– »strokovno izpopolnjevanje« vključuje različne dejavnosti za poglabljanje ali širjenje že usvojenega znanja;  

– »strokovno usposabljanje v knjižnični dejavnosti« je uvajanje v procese strokovnega dela v knjižnici, 
predvsem za pridobivanje veščin, s katerimi udeleženec usposabljanja pridobi zmožnost opravljanja določenih 
delovnih nalog;  

– »študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva« je program, kot ga določa 39.a člen Zakona;  

– »vrsta strokovnega knjižničarskega dela« so stopnji izobrazbe ustrezna dela na delovnem mestu strokovnega 
knjižničarskega delavca v knjižnici.  

(2) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moški in 
ženski spol.  

 
II. VRSTE BIBLIOTEKARSKEGA IZPITA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE BIBLIOTEKARSKEGA IZPITA  

 
4. člen  

 
(vrste bibliotekarskega izpita)  

 
Vrste bibliotekarskega izpita so:  

– bibliotekarski izpit za knjižničarja:  

(a) za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela knjižničarja, oziroma  

(b) za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela višjega knjižničarja;  

– bibliotekarski izpit za bibliotekarja:  

(a) za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela bibliotekarja pomočnika, oziroma  

(b) za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela bibliotekarja, oziroma  

(c) za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela bibliotekarja z magisterijem, oziroma  

(d) za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela bibliotekarja z doktoratom;  

– dopolnilni bibliotekarski izpit za kandidate z doseženo izobrazbo, ki je višja od izobrazbe, za katero so že 
opravili bibliotekarski izpit za knjižničarja.  
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5. člen  

 
(splošni pogoji za opravljanje bibliotekarskega izpita)  

 
(1) Za opravljanje bibliotekarskega izpita mora imeti strokovni knjižničarski delavec ustrezno izobrazbo v skladu 

s peto alinejo prvega odstavka 3. člena tega pravilnika in opravljeno strokovno usposabljanje za opravljanje 
bibliotekarskega izpita v roku in po postopku, ki sta določena s tem pravilnikom.  

(2) Za opravljanje bibliotekarskega izpita za bibliotekarja mora strokovni knjižničarski delavec poleg 
izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka izdelati tudi pisno nalogo.  

 
6. člen  

 
(dodatni pogoj za opravljanje bibliotekarskega izpita)  

 
(1) Kandidati za bibliotekarski izpit za knjižničarja morajo, kot je določeno v 39.a členu Zakona, pred 

opravljanjem bibliotekarskega izpita opraviti tudi program strokovnega izpopolnjevanja, ki ga določi nacionalna 
knjižnica in je pogoj za pristop k bibliotekarskemu izpitu.  

(2) Kandidati za bibliotekarski izpit za bibliotekarja, ki glede na določbe 39.a člena Zakona nimajo ustrezne 
smeri izobrazbe, morajo pred opravljanjem bibliotekarskega izpita opraviti tudi študijski program za izpopolnjevanje 
iz bibliotekarstva oziroma izpolniti pogoj za pristop k bibliotekarskemu izpitu tako, kot je določeno v 39.a členu 
Zakona.  

 
III. IZPITNA OBDOBJA IN PRIJAVA NA BIBLIOTEKARSKI IZPIT  

 
7. člen  

 
(izpitna obdobja)  

 
Nacionalna knjižnica mora zagotavljati opravljanje bibliotekarskega izpita najmanj dvakrat letno. Izpitna obdobja 

za opravljanje bibliotekarskega izpita nacionalna knjižnica objavi na svoji spletni strani vsako leto najpozneje do 
15. novembra za naslednje koledarsko leto.  

 
8. člen  

 
(prijava na bibliotekarski izpit)  

 
(1) Kandidat mora vložiti prijavo za opravljanje bibliotekarskega izpita v elektronski obliki na obrazcu Prijava na 

bibliotekarski izpit, ki je na voljo na spletni strani nacionalne knjižnice (v nadaljnjem besedilu: elektronska prijava). 
Elektronska prijava mora biti vložena najmanj pet mesecev pred začetkom izpitnega obdobja, v katerem želi 
kandidat opravljati bibliotekarski izpit, in mora vsebovati:  

– osebno ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega bivališča (ulica, kraj, pošta) kandidata,  

– podatke o doseženi izobrazbi ter podatke o trenutni zaposlitvi in delovnih izkušnjah na področju knjižnične 
dejavnosti,  

– vrsto bibliotekarskega izpita, ki ga želi opraviti.  

(2) Če prijava iz prejšnjega odstavka ni digitalno podpisana, mora kandidat ob elektronski prijavi na poštni 
naslov nacionalne knjižnice poslati tudi podpisano prijavo v natisnjeni obliki.  

(3) Kandidat mora prijavi na bibliotekarski izpit priložiti:  

– dokazila o trenutni zaposlitvi in delovnih izkušnjah ter dokazila o vrsti strokovnega knjižničarskega dela, ki ga 
opravlja,  

– program strokovnega usposabljanja za opravljanje bibliotekarskega izpita,  

– dokazila o možnih oprostitvah iz 49. člena tega pravilnika.  

(4) Kandidat, ki se prijavi na bibliotekarski izpit za bibliotekarja iz druge alineje prvega odstavka 4. člena tega 
pravilnika, mora poleg prilog iz prejšnjega odstavka ob prijavi na bibliotekarski izpit predložiti še predlog teme pisne 
naloge. Vsebina pisne naloge se nanaša na kandidatovo področje dela v knjižnici, konkretna tematika mora biti 
izbrana s seznama tematskih sklopov, navedenih v prilogi II.  
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9. člen  

 
(popolnost prijave na bibliotekarski izpit in obveščanje o izpitnem roku)  

 
(1) Če kandidat ni vložil prijave tako, kot je določeno v prejšnjem členu tega pravilnika, ga nacionalna knjižnica 

najpozneje v 15 dneh po prejemu njegove prijave pozove k dopolnitvi. Če kandidat v roku sedmih dni prijave ne 
dopolni, se šteje, da je od prijave odstopil.  

(2) Če nacionalna knjižnica ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje pogojev za opravljanje bibliotekarskega izpita, 
ga o tem pisno obvesti in mu sporoči, katerih pogojev ne izpolnjuje.  

(3) Če kandidat iz prejšnjega odstavka nacionalni knjižnici najmanj 15 dni pred začetkom izpitnega obdobja, v 
katerem želi opravljati bibliotekarski izpit, ne predloži dokazil o izpolnitvi manjkajočih pogojev, se šteje, da je od 
prijave odstopil.  

(4) Nacionalna knjižnica najpozneje 30 dni po prejemu prijave za opravljanje bibliotekarskega izpita pošlje 
kandidatu na naslov, ki ga je navedel v elektronski prijavi, obvestilo o:  

– predvidenem dnevu izpita (v nadaljnjem besedilu: izpitni rok),  

– morebitnih odobrenih oprostitvah iz 48. člena tega pravilnika,  

– odobritvi teme pisne naloge, če gre za kandidata iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika, ter  

– obveznosti plačila materialnih in drugih stroškov v zvezi z opravljanjem bibliotekarskega izpita (v nadaljnjem 
besedilu: prijavnina).  

(5) Prijavnino mora kandidat ali njegov delodajalec poravnati v 30 dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega 
odstavka.  

(6) Če nacionalna knjižnica ugotovi, da v roku iz prejšnjega odstavka prijavnina ni plačana, se šteje, da je 
kandidat od opravljanja izpita odstopil.  

 
10. člen  

 
(pravočasna odjava od izpitnega roka)  

 
(1) Kandidat, ki po prejemu obvestila iz prejšnjega člena ugotovi, da bibliotekarskega izpita v roku, ki mu je 

določen, ne more ali ne želi opravljati, mora o svoji odločitvi pisno obvestiti nacionalno knjižnico najmanj 15 dni 
pred določenim izpitnim rokom. Če v prej navedenem roku nacionalne knjižnice o tem, da izpita v določenem 
izpitnem roku ne more ali ne želi opravljati, ne obvesti, se šteje, da izpita ni opravil.  

(2) Če se ugotovi, da kandidat k bibliotekarskemu izpitu ne pristopi zaradi višje sile oziroma nacionalne knjižnice 
zaradi višje sile ne obvesti pravočasno, da bibliotekarskega izpita ne more opravljati, se šteje, da je izpit pravočasno 
odjavil.  

 
IV. KOMISIJA ZA BIBLIOTEKARSKI IZPIT  

 
11. člen  

 
(imenovanje in sestava komisije)  

 
(1) Bibliotekarski izpit se opravlja pred komisijo za bibliotekarski izpit.  

(2) Komisija za bibliotekarski izpit ima devet članov. Imenuje jih predstojnik nacionalne knjižnice izmed 
kandidatov, ki se prijavijo na podlagi javnega poziva. Izmed imenovanih članov predstojnik nacionalne knjižnice 
imenuje predsednika komisije in njegovega namestnika.  

(3) Če predstojnik nacionalne knjižnice izmed kandidatov, ki so se prijavili na javni poziv iz drugega odstavka 
tega člena, ne izbere zadostnega števila članov, manjkajočega člana oziroma manjkajoče člane po lastni presoji 
imenuje na podlagi neposrednega povabila k sodelovanju.  

(4) Predstojnik nacionalne knjižnice lahko za posamezni izpitni rok na predlog komisije za bibliotekarski izpit 
imenuje dodatne izpraševalce za posebni in/ali splošni del bibliotekarskega izpita, ki morajo izpolnjevati pogoje iz 
12. člena tega pravilnika.  

(5) Komisija za bibliotekarski izpit ima tudi strokovnega tajnika in njegovega namestnika, ki nista člana komisije. 
Imenuje ju predstojnik nacionalne knjižnice s sklepom.  
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12. člen  

 
(pogoji za člane komisije)  

 
(1) Predsednik, njegov namestnik in člani komisije za bibliotekarski izpit morajo imeti najmanj visokošolsko 

izobrazbo druge stopnje ali izobrazbo, ki ustreza visokošolski izobrazbi druge stopnje. Predsednik, njegov 
namestnik in člani komisije za bibliotekarski izpit so tudi izpraševalci za posebni in/ali splošni del bibliotekarskega 
izpita.  

(2) Izpraševalci za posebni del bibliotekarskega izpita morajo imeti opravljen bibliotekarski izpit ter najmanj 
sedem let delovnih izkušenj pri strokovnem knjižničarskem delu in morajo izkazovati strokovne dosežke s področja 
knjižnične dejavnosti, izpraševalci za splošni del bibliotekarskega izpita morajo imeti opravljen pravniški državni 
izpit ali državni izpit iz javne uprave ali obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv na podlagi Zakona o javnih 
uslužbencih ali strokovni izpit iz upravnega postopka ter najmanj sedem let delovnih izkušenj na področju vsebin 
splošnega dela bibliotekarskega izpita, opredeljenih v točki I priloge I, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika, 
za katerega bodo izpraševalci.  

 
13. člen  

 
(naloge komisije)  

 
Naloge komisije za bibliotekarski izpit so:  

– izvedba bibliotekarskih izpitov,  

– presoja ustreznosti pisne naloge za bibliotekarski izpit za bibliotekarja,  

– presoja upravičenosti razlogov za odsotnost kandidata na izpitnem roku,  

– presoja skladnosti vsebin, ki se upoštevajo pri opravljanju bibliotekarskega izpita, z vsebinami že opravljenih 
primerljivih izpitov zaradi delnega ali celotnega priznavanja splošnega in/ali posebnega dela izpita,  

– dopolnjevanje okvirnih izpitnih vprašanj za posamezne izpitne vsebine iz priloge I, virov in literature ter navodil 
in pojasnil v zvezi z bibliotekarskim izpitom za javno objavo na spletni strani nacionalne knjižnice (v nadaljnjem 
besedilu: Informacije o bibliotekarskem izpitu na spletni strani nacionalne knjižnice) in  

– druge naloge v zvezi z bibliotekarskim izpitom, določene v sklepu o imenovanju.  

 
14. člen  

 
(mandat članov komisije)  

 
(1) Predsednik in drugi člani komisije za bibliotekarski izpit se imenujejo za pet let in so lahko znova imenovani.  

(2) Predsedniku oziroma članu komisije za bibliotekarski izpit mandat predčasno preneha, če:  

– sam odstopi,  

– je neupravičeno odsoten s seje komisije za bibliotekarski izpit ali izpitnega roka več kot trikrat,  

– se ugotovi, da ravna v nasprotju s predpisi in strokovnimi oziroma etičnimi načeli,  

– se ugotovi, da nalog iz prejšnjega člena tega pravilnika ne opravlja vestno,  

– se ugotovi, da ni zmožen opravljati funkcije člana komisije za bibliotekarski izpit.  

(3) O predčasnem prenehanju mandata predsednika ali članov komisije iz razlogov, opredeljenih v drugi do peti 
alineji prejšnjega odstavka, odloča predstojnik nacionalne knjižnice na predlog komisije za bibliotekarski izpit ali po 
lastni presoji.  

 
15. člen  

 
(sedež in način dela komisije)  

 
(1) Komisija za bibliotekarski izpit deluje pri nacionalni knjižnici. Praviloma deluje na rednih sejah, če okoliščine 

to zahtevajo, pa tudi na izrednih.  

(2) O poteku seje komisije za bibliotekarski izpit se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in strokovni tajnik.  
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(3) Komisija za bibliotekarski izpit dela po poslovniku, ki ga sprejme z večino glasov vseh svojih članov.  

 
V. STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE BIBLIOTEKARSKEGA IZPITA  

 
16. člen  

 
(namen opravljanja strokovnega usposabljanja)  

 
(1) Kandidat za bibliotekarski izpit mora pred pristopom k bibliotekarskemu izpitu opraviti strokovno 

usposabljanje za opravljanje bibliotekarskega izpita (v nadaljnjem besedilu: strokovno usposabljanje) po vnaprej 
določenem programu in pod vodstvom mentorja.  

(2) Namen strokovnega usposabljanja je seznaniti kandidata za bibliotekarski izpit z javno službo na področju 
knjižnične dejavnosti, s širšim in ožjim področjem dela, za katerega se usposablja, ter ga usposobiti za samostojno 
strokovno knjižničarsko delo.  

 
17. člen  

 
(kraj opravljanja strokovnega usposabljanja ter seznanitev kandidata s programom in mentorjem)  

 
(1) Strokovno usposabljanje se opravlja v knjižnici, kjer je kandidat zaposlen. Za kandidate, zaposlene v 

knjižnicah, v katerih ni mogoče imenovati ustreznega mentorja, se strokovno usposabljanje opravlja v sodelovanju 
z drugo knjižnico, ki ima mentorja.  

(2) Kandidat mora biti seznanjen z mentorjem in programom strokovnega usposabljanja ob sklenitvi pogodbe 
o zaposlitvi.  

 
18. člen  

 
(pogoji za mentorja, mentorjeve naloge in obseg mentorstva)  

 
(1) Mentor mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali izobrazbo, ki ustreza visokošolski 

izobrazbi druge stopnje, ter opravljen bibliotekarski izpit in najmanj sedem let delovnih izkušenj s področja knjižnične 
dejavnosti.  

(2) Mentor opravlja naslednje naloge:  

– pripravi program strokovnega usposabljanja,  

– sam oziroma s pomočjo drugih delavcev knjižnice uvaja kandidata v delo,  

– daje kandidatu strokovne nasvete, navodila in nudi pomoč pri praktičnem delu,  

– seznanja kandidata z izvajanjem delovnih postopkov ter s pravilno uporabo delovnih sredstev in naprav,  

– usmerja kandidata v študij strokovne literature in delovne dokumentacije,  

– sproti spremlja uspešnost kandidata pri strokovnem usposabljanju in predlaga morebitne spremembe in 
dopolnitve programa usposabljanja,  

– kandidata za bibliotekarski izpit za bibliotekarja usmerja pri izbiri teme in izdelavi pisne naloge,  

– po zaključku strokovnega usposabljanja oceni delo kandidata in pripravi poročilo o strokovnem usposabljanju 
ter z njim seznani kandidata in odgovorno osebo knjižnice, v kateri je kandidat zaposlen.  

(3) Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v obsegu, ki je potreben, da je dosežen namen strokovnega 
usposabljanja. Za strokovno usposabljanje kandidata mora mentor opraviti najmanj deset ur mentorstva mesečno.  

 
19. člen  

 
(trajanje strokovnega usposabljanja)  

 
(1) Strokovno usposabljanje traja najmanj šest mesecev, vendar ne več kot eno leto.  

(2) Trajanje strokovnega usposabljanja se sorazmerno podaljša, če je kandidat zaposlen za delovni čas, krajši 
od polnega delovnega časa.  
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(3) Trajanje strokovnega usposabljanja se podaljša za čas opravičene odsotnosti z dela, če odsotnost traja dlje 
kot 20 delovnih dni.  

(4) Strokovno usposabljanje se sorazmerno podaljša tudi za kandidata, pri katerem strokovno usposabljanje 
ne poteka v skladu s programom usposabljanja.  

(5) Podaljšanje trajanja strokovnega usposabljanja iz razlogov, opredeljenih v drugem do četrtem odstavku 
tega člena, predlaga mentor. O podaljšanju odloči odgovorna oseba knjižnice, v kateri je kandidat zaposlen.  

 
20. člen  

 
(program strokovnega usposabljanja)  

 
(1) Strokovno usposabljanje poteka po programu, ki ga predlaga mentor in potrdi odgovorna oseba knjižnice, 

v kateri je kandidat zaposlen.  

(2) V programu strokovnega usposabljanja se za vsakega kandidata opredelijo:  

– trajanje strokovnega usposabljanja,  

– vsebine strokovnega dela in delovni procesi, ki jih mora spoznati,  

– oblike strokovnega izpopolnjevanja, ki potekajo v času usposabljanja,  

– viri in literatura, s katerimi se mora seznaniti,  

– čas, predviden za posvetovanja z mentorjem in drugimi delavci v knjižnici,  

– čas morebitnega strokovnega usposabljanja v drugi knjižnici,  

– način spremljanja strokovnega usposabljanja in nadzora nad njim ter  

– druge vsebine in elementi, pomembni za uspešno strokovno usposabljanje.  

(3) Strokovno usposabljanje obsega splošni in posebni del.  

 
21. člen  

 
(vsebina splošnega dela strokovnega usposabljanja)  

 
Splošni del strokovnega usposabljanja je enoten za vse kandidate in obsega poznavanje:  

– organiziranosti knjižnic,  

– predpisov, pomembnih za področje knjižnične dejavnosti ter za področje, na katerem deluje knjižnica (npr. 
lokalna samouprava, kultura, šolstvo, visoko šolstvo),  

– internih aktov knjižnice oziroma organizacije, v okviru katere deluje knjižnica,  

– pravic in obveznosti zaposlenih na delovnem mestu ter  

– profesionalne etike.  

 
22. člen  

 
(vsebina posebnega dela strokovnega usposabljanja)  

 
Posebni del strokovnega usposabljanja obsega praktično usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje za 

samostojno opravljanje delovnih nalog z delovnega področja knjižnice, za katerega se kandidat usposablja.  

 
23. člen  

 
(priprava pisne naloge v obdobju strokovnega usposabljanja)  

 
(1) Kandidat za bibliotekarski izpit za bibliotekarja mora v obdobju strokovnega usposabljanja pred opravljanjem 

bibliotekarskega izpita pripraviti pisno nalogo na eno od tem s seznama tematskih sklopov, navedenih v prilogi II.  

(2) Pisna naloga za bibliotekarski izpit za bibliotekarja (v nadaljnjem besedilu: pisna naloga) mora biti vsebinsko 
ustrezno in jezikovno pravilno kandidatovo avtorsko delo. Pisna naloga ima od 20 do 30 strani besedila. Za pripravo, 
predstavitev in javno dostopnost pisne naloge mora kandidat za bibliotekarski izpit za bibliotekarja upoštevati 
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navodila, opredeljena v Navodilih za pripravo pisne naloge za bibliotekarski izpit za bibliotekarja, objavljenih na 
zavihku Informacije o bibliotekarskem izpitu na spletni strani nacionalne knjižnice.  

(3) Komisija za bibliotekarski izpit lahko, če pisna naloga ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, pisno 
nalogo zavrne ali kandidata pozove, naj v sedmih dneh od prejema poziva pisno nalogo v skladu z navodili v pozivu 
popravi ali dopolni.  

(4) Če komisija za bibliotekarski izpit pisno nalogo zavrne ali oceni, da naloga v roku, opredeljenem v prejšnjem 
odstavku, ni ustrezno popravljena ali dopolnjena, kandidat ne more pristopiti k bibliotekarskemu izpitu v izpitnem 
roku.  

(5) Pisno nalogo mora kandidat poslati nacionalni knjižnici najmanj 30 dni pred izpitnim rokom.  

 
24. člen  

 
(dnevnik strokovnega usposabljanja)  

 
Med strokovnim usposabljanjem kandidat vodi dnevnik strokovnega usposabljanja na obrazcu, objavljenem v 

Informacijah o bibliotekarskem izpitu na spletni strani nacionalne knjižnice. V dnevnik strokovnega usposabljanja 
kandidat vpisuje dela in naloge, opravljene po programu strokovnega usposabljanja, ter udeležbo na različnih 
oblikah strokovnega izpopolnjevanja. Mentor potrdi verodostojnost in vsebino dnevnika strokovnega usposabljanja, 
ki ga pripravi kandidat. Kandidat mora potrjen dnevnik strokovnega usposabljanja predložiti nacionalni knjižnici 
najmanj 15 dni pred izpitnim rokom.  

 
25. člen  

 
(poročilo o poteku strokovnega usposabljanja)  

 
(1) Pisno poročilo o poteku strokovnega usposabljanja pripravi mentor. V poročilu mentor oceni uspešnost 

kandidata pri strokovnem usposabljanju ter opredeli zlasti naslednje:  

– obseg in kakovost opravljenega dela kandidata glede na program strokovnega usposabljanja,  

– uspešnost kandidata pri delu,  

– odnos do sodelavcev in uporabnikov,  

– spoštovanje etičnih načel,  

– delovno področje, na katerem je bil kandidat najbolj uspešen, oziroma za katera področja je pokazal največ 
zanimanja.  

(2) Mentor za kandidata, pri katerem strokovno usposabljanje ne poteka v skladu s programom strokovnega 
usposabljanja, predlaga sorazmerno podaljšanje strokovnega usposabljanja.  

(3) Strokovno usposobljenost kandidata mentor oceni z oceno »uspešno« oziroma »neuspešno«.  

 
26. člen  

 
(potrdilo o opravljenem strokovnem usposabljanju)  

 
Po uspešno končanem strokovnem usposabljanju izda knjižnica, v kateri je kandidat zaposlen, na podlagi 

ocene mentorja kandidatu potrdilo o opravljenem strokovnem usposabljanju na obrazcu, objavljenem v Informacijah 
o bibliotekarskem izpitu na spletni strani nacionalne knjižnice, ki ga mora kandidat predložiti nacionalni knjižnici 
najmanj 15 dni pred izpitnim rokom.  

 
27. člen  

 
(podaljšanje strokovnega usposabljanja)  

 
(1) Kandidat, ki strokovnega usposabljanja ne konča uspešno, v izpitnem roku ne more opravljati 

bibliotekarskega izpita.  

(2) Odgovorna oseba knjižnice lahko v primeru iz prejšnjega odstavka odloči o podaljšanju strokovnega 
usposabljanja.  
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(3) Kandidat iz prvega odstavka tega člena pri nacionalni knjižnici vloži vlogo za določitev novega izpitnega 
roka.  

 
VI. POSTOPEK OPRAVLJANJA BIBLIOTEKARSKEGA IZPITA  

 
28. člen  

 
(sklepčnost izpitne komisije in izključitev javnosti)  

 
Pri opravljanju bibliotekarskega izpita morajo biti navzoči najmanj trije člani komisije za bibliotekarski izpit (v 

nadaljnjem besedilu: izpitna komisija). Komisija za bibliotekarski izpit za vsak izpitni rok določi člane in predsednika 
izpitne komisije. Opravljanje bibliotekarskega izpita ni javno.  

 
29. člen  

 
(obseg in vsebina bibliotekarskega izpita)  

 
(1) Bibliotekarski izpit obsega splošni in posebni del.  

(2) Izpitne vsebine za splošni del bibliotekarskega izpita (v nadaljnjem besedilu: splošni del izpita) in posebni 
del bibliotekarskega izpita (v nadaljnjem besedilu: posebni del izpita) so opredeljene v prilogi I.  

(3) Za posamezno izpitno vsebino se v skladu s tem pravilnikom šteje splošni del izpita in vsako posamezno 
področje v posebnem delu izpita.  

(4) Okvirna izpitna vprašanja za posamezne izpitne vsebine iz priloge I, vire in literaturo ter navodila in pojasnila 
v zvezi z bibliotekarskim izpitom javno objavi nacionalna knjižnica na svoji spletni strani v Informacijah o 
bibliotekarskem izpitu. Komisija za bibliotekarski izpit informacije o bibliotekarskem izpitu redno dopolnjuje.  

(5) Vsebine in oblika bibliotekarskega izpita za knjižničarja se razlikujejo od vsebin in oblike bibliotekarskega 
izpita za bibliotekarja.  

 
30. člen  

 
(potek splošnega dela izpita)  

 
(1) Splošni del izpita poteka v obliki ustnega preverjanja poznavanja vsebin splošnega dela bibliotekarskega 

izpita, opredeljenih v točki I priloge I. Izpitna vprašanja določi izpitna komisija. Splošni del izpita lahko traja največ 
45 minut.  

(2) Znanje, ki ga izkaže kandidat, se oceni s točkami od nič (0) do deset (10). Kandidat je splošni del izpita 
opravil, če je bil ocenjen z najmanj šestimi (6) točkami.  

(3) Kandidat, ki je bil negativno ocenjen na splošnem delu izpita, lahko ponavlja izpit v roku, ki ga določi izpitna 
komisija. Kandidat lahko splošni del izpita ponavlja največ dvakrat. Splošni del izpita sme ponavljati drugič po 
preteku enega meseca od neuspešno opravljene prve ponovitve splošnega dela izpita.  

 
31. člen  

 
(potek posebnega dela izpita)  

 
(1) Posebni del izpita za knjižničarja poteka v obliki ustnega preverjanja poznavanja vsebin posebnega dela 

bibliotekarskega izpita, opredeljenih v točki II priloge I pred izpitno komisijo. Preverjanje poznavanja posamezne 
izpitne vsebine posebnega dela izpita lahko traja največ 20 minut.  

(2) V izpitno vsebino posebnega dela izpita za bibliotekarja spada pisna naloga iz 23. člena tega pravilnika ter 
njena predstavitev in zagovor. Zagovor predložene pisne naloge pred izpitno komisijo lahko skupaj s predstavitvijo 
pisne naloge traja največ 60 minut. Izpitna komisija za ocenjevanje pisne naloge upošteva merila za ocenjevanje 
pisne naloge za bibliotekarski izpit za bibliotekarja, ki so objavljena v Informacijah o bibliotekarskem izpitu na spletni 
strani nacionalne knjižnice.  

(3) Posamezna izpitna vsebina posebnega dela izpita se oceni s točkami od nič (0) do deset (10) in je uspešno 
opravljena, če je ocenjena z najmanj šestimi (6) točkami.  

(4) Kandidat je posebni del izpita opravil, če je bil uspešen pri vseh izpitnih vsebinah posebnega dela izpita.  
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(5) Če kandidat pri posamezni izpitni vsebini posebnega dela izpita ni bil uspešen, mu izpitna komisija določi 
rok za ponovitev posamezne izpitne vsebine posebnega dela izpita.  

(6) Kandidat, ki na vseh področjih posebnega dela izpita ni bil uspešen in je bil ocenjen negativno, ponavlja 
celoten posebni del izpita v roku, ki ga določi izpitna komisija. Kandidat lahko posebni del izpita ponavlja največ 
dvakrat. Posebni del izpita sme ponavljati drugič po preteku enega meseca od neuspešno opravljene prve ponovitve 
posebnega dela izpita.  

 
32. člen  

 
(odsotnost kandidata na izpitnem roku)  

 
(1) Če kandidat brez upravičenega razloga ne pristopi k opravljanju splošnega ali posebnega dela izpita v 

izpitnem roku ali če odstopi med opravljanjem izpita, se šteje, da izpita ni opravil. O navedenem izpitna komisija v 
zapisnik vpiše zaznamek.  

(2) Če kandidat iz upravičenega razloga ne pristopi k opravljanju splošnega ali posebnega dela izpita v izpitnem 
roku ali če odstopi med opravljanjem od že začetega izpita, mora najpozneje v 15 dneh od izpitnega roka zaprositi 
za določitev novega izpitnega rok, sicer se šteje, da je od izpita odstopil.  

(3) O upravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka in novem izpitnem roku, ki mora biti najpozneje v dveh 
mesecih po odstopu od opravljanja izpita, odloči komisija za bibliotekarski izpit v sedmih dneh po prejemu vloge.  

 
33. člen  

 
(zapisnik o poteku bibliotekarskega izpita)  

 
(1) Izpitna komisija za vsakega kandidata vodi zapisnik o poteku bibliotekarskega izpita in doseženem uspehu 

na obrazcu, objavljenem v Informacijah o bibliotekarskem izpitu na spletni strani nacionalne knjižnice. Pisna naloga 
iz 23. člena tega pravilnika je priloga zapisnika.  

(2) Zapisnik iz prejšnjega odstavka podpišejo predsednik in člani izpitne komisije takoj po končanem izpitu ter 
ga v treh dneh izročijo pristojni osebi za vodenje evidence bibliotekarskih izpitov.  

 
34. člen  

 
(odločitev izpitne komisije)  

 
Kandidat opravi bibliotekarski izpit, če je uspešen na splošnem in posebnem delu izpita. Uspeh kandidata oceni 

izpitna komisija z oceno »je opravil« ali »ni opravil«.  

 
35. člen  

 
(obvestilo kandidatu o uspehu na bibliotekarskem izpitu)  

 
(1) Kandidata takoj po opravljanju izpita o uspehu na izpitu ustno obvesti izpitna komisija. Pisno obvestilo o 

uspehu na izpitu pošlje nacionalna knjižnica kandidatu na kontaktni naslov, ki ga je navedel v elektronski prijavi, 
najpozneje v 15 dneh.  

(2) Kandidatu, ki je opravi bibliotekarski izpit, nacionalna knjižnica poleg obvestila iz prejšnjega odstavka, pošlje 
tudi potrdilo o opravljenem bibliotekarskem izpitu.  

(3) Kandidatu, ki bibliotekarskega izpita ni opravil, mora nacionalna knjižnica v roku iz prvega odstavka tega 
člena, posredovati tudi podatke o tem, kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko bibliotekarski izpit znova opravlja, oziroma 
mu izdati sklep, da bibliotekarskega izpita ne more več opravljati.  

 
36. člen  

 
(potrdilo o opravljenem bibliotekarskem izpitu)  

 
(1) Kandidatu, ki je opravil bibliotekarski izpit, nacionalna knjižnica izda potrdilo o bibliotekarskem izpitu (v 

nadaljnjem besedilu: potrdilo), ki vsebuje naslednje podatke:  

– osebno ime ter kraj in datum rojstva kandidata,  
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– datum izpita,  

– številko potrdila,  

– vrsto bibliotekarskega izpita in naziv, ki ga je pridobil kandidat po opravljenem bibliotekarskem izpitu,  

– osebno ime predsednika komisije za bibliotekarski izpit,  

– osebno ime predstojnika nacionalne knjižnice.  

(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka podpišeta predsednik komisije za bibliotekarski izpit in predstojnik 
nacionalne knjižnice.  

(3) Pridobljeni nazivi po opravljenem bibliotekarskem izpitu so naslednji:  

a) za kandidate, ki so opravili bibliotekarski izpit za knjižničarja:  

– knjižničar za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela knjižničarja,  

– višji knjižničar za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela višjega knjižničarja,  

b) za kandidate, ki so opravili bibliotekarski izpit za bibliotekarja:  

– bibliotekar pomočnik za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela bibliotekarja pomočnika,  

– bibliotekar za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela bibliotekarja,  

– bibliotekar z magisterijem za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela bibliotekarja z magisterijem,  

– bibliotekar z doktoratom za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela bibliotekarja z doktoratom.  

 
VII. DOPOLNILNI BIBLIOTEKARSKI IZPIT IN PRIZNAVANJE NAZIVOV  

 
37. člen  

 
(pogoji za pristop k dopolnilnemu bibliotekarskemu izpitu)  

 
Za opravljanje dopolnilnega bibliotekarskega izpita mora strokovni knjižničarski delavec imeti že opravljen 

bibliotekarski izpit ali strokovni izpit s področja knjižnične dejavnosti po predpisih, veljavnih pred uveljavitvijo tega 
pravilnika, in najmanj tri mesece delovnih izkušenj na zahtevnejšem delovnem mestu.  

 
38. člen  

 
(namen in postopek opravljanja dopolnilnega bibliotekarskega izpita)  

 
(1) Dopolnilni bibliotekarski izpit mora opraviti strokovni knjižničarski delavec z opravljenim bibliotekarskim 

izpitom za knjižničarja, ki je premeščen na zahtevnejša strokovna knjižničarska dela oziroma sklene delovno 
razmerje za zahtevnejše delovno mesto, na katerem je bibliotekarski izpit za bibliotekarja določen kot pogoj za 
zasedbo delovnega mesta.  

(2) Strokovni knjižničarski delavec mora za opravljanje dopolnilnega bibliotekarskega izpita izpolnjevati 
formalne pogoje, kot sta stopnja in smer izobrazbe v skladu z 39.a členom Zakona, ter imeti najmanj tri mesece 
delovnih izkušenj pri opravljanju strokovnih knjižničarskih del na zahtevnejšem delovnem mestu. Delovne izkušnje 
na zahtevnejšem delovnem mestu kandidat izkaže s potrdilom delodajalca. Dodatni pogoj za pristop kandidata k 
dopolnilnemu bibliotekarskemu izpitu je priprava pisne naloge.  

(3) Strokovni knjižničarski delavec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, pošlje vlogo za dopolnilni 
bibliotekarski izpit na naslov nacionalne knjižnice. Vlogi mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.  

(4) Na podlagi popolne vloge komisija za bibliotekarski izpit kandidatu določi izpitni rok in izpitno komisijo. 
Dopolnilni bibliotekarski izpit poteka v obliki predstavitve in zagovora pisne naloge.  

(5) Določbe pravilnika, ki določajo pisno nalogo za bibliotekarski izpit za bibliotekarja, ter določbe pravilnika, ki 
določajo postopek opravljanja bibliotekarskega izpita, se za dopolnilni bibliotekarski izpit uporabljajo smiselno.  

 
39. člen  

 
(priznavanje naziva strokovnemu knjižničarskemu delavcu, ki pridobi višjo stopnjo izobrazbe)  
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(1) Strokovni knjižničarski delavec, ki mu v skladu s prvim odstavkom 38. člena tega pravilnika za pridobljeno 
višjo stopnjo izobrazbe, kot jo je imel, ko je opravil bibliotekarski izpit, ni treba opraviti dopolnilnega bibliotekarskega 
izpita, lahko zaprosi za priznanje ustreznega naziva iz tretjega odstavka 36. člena tega pravilnika.  

(2) Za priznanje ustreznega naziva mora strokovni knjižničarski delavec, ki izpolnjuje formalne pogoje za 
zaprošeni naziv, podati vlogo komisiji za bibliotekarski izpit. Vlogi mora priložiti dokazilo o stopnji in smeri formalne 
izobrazbe in potrdilo o opravljenem bibliotekarskem izpitu.  

(3) Strokovnemu knjižničarskemu delavcu iz prvega odstavka tega člena mora nacionalna knjižnica v 30 dneh 
izdati potrdilo o priznanju zaprošenega naziva, oziroma mu izdati sklep, da formalnih pogojev za zaprošeni naziv 
ne izpolnjuje.  

 
VIII. VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV IN NADZORSTVO  

 
40. člen  

 
(varstvo pravic kandidatov)  

 
Zoper odločitve iz 35. in 49. člena je v 15 dneh po vročitvi dovoljena pritožba, o kateri v 60 dneh odloči minister, 

pristojen za kulturo.  

 
41. člen  

 
(pravica do vpogleda)  

 
Predstojnik nacionalne knjižnice lahko kandidatu, ki je odstopil od izpita, oziroma kandidatu, ki izpita ni opravil, 

na podlagi njegovega pisnega zahtevka omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo, in sicer v sedmih dneh po vročitvi 
pisnega obvestila, da bibliotekarskega izpita ni opravil.  

 
42. člen  

 
(opravljanje nadzora)  

 
(1) Nadzor nad opravljanjem izpitov, imenovanjem izpitnih komisij in njihovim delovanjem, vzpostavitvijo, 

vodenjem in vzdrževanjem evidenc o izpitih ter njihovim zavarovanjem opravlja ministrstvo, pristojno za kulturo.  

(2) Nacionalna knjižnica posreduje ministrstvu iz prvega odstavka poročila o poteku in rezultatih izpitov, in sicer 
vsako leto najpozneje do konca februarja za preteklo leto v okviru letnega poročila o delu nacionalne knjižnice.  

 
IX. STROŠKI BIBLIOTEKARSKEGA IZPITA  

 
43. člen  

 
(struktura in določitev višine stroškov izpita)  

 
(1) Strošek bibliotekarskega izpita vključuje stroške dela komisije za bibliotekarski izpit in materialne stroške 

izpita (stroški postopka prijave, vodenja in upravljanja evidence bibliotekarskih izpitov, preverjanja izpolnjevanja 
pogojev za pristop k bibliotekarskem izpitu, v zvezi z delom pri pisni nalogi, stroški gradiva, izdaje obvestil, potrdil 
in podobno). Stroški dela komisije za bibliotekarski izpit vključujejo stroške dela članov izpitne komisije in dodatnih 
izpraševalcev ter strokovnih tajnikov.  

(2) Višino stroškov iz prejšnjega odstavka s posebnim sklepom določi predstojnik nacionalne knjižnice.  

(3) Cena bibliotekarskega izpita je objavljena v Informacijah o bibliotekarskem izpitu na spletni strani nacionalne 
knjižnice.  

 
44. člen  

 
(obveznost plačila in rok za plačilo stroškov izpita)  

 
Stroške bibliotekarskega izpita nosi kandidat ali njegov delodajalec (v nadaljnjem besedilu: plačnik). Plačnik 

mora poravnati stroške izpita v roku, določenem v četrtem odstavku 9. člena tega pravilnika.  
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X. EVIDENCA BIBLIOTEKARSKIH IZPITOV  

 
45. člen  

 
(zbirka dokumentov o bibliotekarskem izpitu)  

 
Nacionalna knjižnica za vsakega kandidata, ki je opravljal bibliotekarski izpit, v skladu s predpisi o ravnanju z 

arhivskim in dokumentarnim gradivom vzpostavi, vodi in vzdržuje zbirko dokumentov, v kateri so:  

– prijava k bibliotekarskemu izpitu s prilogami,  

– dokazila, ki so bila podlaga za morebitno priznavanje izpitnih vsebin, in sklep o določitvi izpitnih vsebin za 
opravljanje bibliotekarskega izpita,  

– zapisnik o poteku bibliotekarskega izpita ter doseženem uspehu z dokazili,  

– en izvod potrdila o opravljenem bibliotekarskem izpitu.  

 
46. člen  

 
(vodenje in vsebina evidence bibliotekarskih izpitov)  

 
(1) Nacionalna knjižnica upravlja evidenco bibliotekarskih izpitov. Evidenca se vodi v elektronski obliki.  

(2) Evidenca iz prvega odstavka tega člena vsebuje:  

– zaporedno številko;  

– številko zbirke dokumentov o kandidatu;  

– osebno ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega prebivališča kandidata;  

– podatke o izobrazbi in zaposlitvi;  

– vrsto bibliotekarskega izpita ter uspeh na bibliotekarskem izpitu in naziv, podatek o morebitnem priznanju 
naziva zaradi pridobitve višje izobrazbe;  

– datum izdaje potrdila.  

 
47. člen  

 
(varovanje podatkov iz zbirke dokumentov in evidence bibliotekarskih izpitov)  

 
(1) Za zbiranje in varovanje osebnih podatkov v zbirki dokumentov iz 45. člena tega pravilnika in evidence o 

bibliotekarskih o izpitih se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  

(2) Nacionalna knjižnica mora sprejeti organizacijske in druge ustrezne postopke in ukrepe, s katerimi pristojna 
služba nacionalne knjižnice preprečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop do zbirke dokumentov iz 45. člena 
tega pravilnika in evidence bibliotekarskih izpitov iz 46. člena tega pravilnika ali namerno uničevanje oziroma 
spreminjanje vpisanih podatkov ali njihovo izgubo in tudi nepooblaščen dostop do njih ter obdelavo in posredovanje 
vpisanih podatkov nepooblaščenim osebam in njihovo neregistrirano uporabo.  

 
XI. POSEBNE DOLOČBE  

 
48. člen  

 
(opravljanje bibliotekarskega izpita za strokovne knjižničarske delavce v knjižnicah, ki ne opravljajo 

knjižnične javne službe)  
 

(1) Bibliotekarski izpit po tem pravilniku lahko opravijo tudi strokovni knjižničarski delavci, zaposleni v knjižnicah, 
ki ne opravljajo knjižnične javne službe, vendar mora biti iz dokazil, ki so priložena k prijavi na bibliotekarski izpit, 
razvidno, da knjižnice, kjer so zaposleni, upoštevajo strokovno organizacijo knjižnične dejavnosti in skupne 
strokovne podlage za delovanje v vzajemnem bibliografskem sistemu.  

(2) Določbe tega pravilnika o pogojih in načinu opravljanja bibliotekarskega izpita se smiselno uporabljajo tudi 
za opravljanje bibliotekarskega izpita za strokovne knjižničarske delavce iz prejšnjega odstavka tega člena.  
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49. člen  

 
(priznavanje že opravljenih primerljivih izpitov)  

 
(1) Strokovni izpit na drugih področjih se kandidatu za opravljanje bibliotekarskega izpita lahko prizna v obsegu, 

za katerega komisija za bibliotekarski izpit na podlagi predloženih dokumentov ugotovi skladnost vsebin, ki se 
upoštevajo pri opravljanju bibliotekarskega izpita po tem pravilniku. Kandidatu v skladu s tem predstojnik nacionalne 
knjižnice s sklepom ustrezno delno ali v celoti prizna splošni in/ali posebni del izpita.  

(2) Bibliotekarski ali drug primerljiv izpit, opravljen v drugih državah, se kandidatu za opravljanje 
bibliotekarskega izpita lahko prizna v obsegu, za katerega komisija za bibliotekarski izpit na podlagi predloženih 
dokumentov ugotovi skladnost vsebin, ki se upoštevajo pri opravljanju bibliotekarskega izpita po tem pravilniku. 
Kandidatu v skladu s tem predstojnik nacionalne knjižnice s sklepom ustrezno delno ali v celoti prizna posebni del 
bibliotekarskega izpita, opravljati pa mora splošni del izpita.  

 
XII. PREHODNE DOLOČBE  

 
50. člen  

 
(priznavanje pogoja študijskega programa za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva)  

 
Od uveljavitve tega pravilnika do izteka enega leta od začetka izvajanja študijskega programa za 

izpopolnjevanje iz bibliotekarstva iz prve alineje tretjega odstavka in prve alineje četrtega odstavka 39.a člena 
Zakona se za opravljeni študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva iz prve alineje tretjega odstavka in 
prve alineje četrtega odstavka 39.a člena Zakona šteje tudi opravljen tečaj za začetnike v stroki pri nacionalni 
knjižnici in najmanj pol leta delovne prakse na strokovnih knjižničarskih delih v knjižnici.  

 
51. člen  

 
(dokončanje že začetih postopkov)  

 
Postopki, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega pravilnika, se dokončajo po določbah Samoupravnega 

sporazuma o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke (Uradni list SRS, št. 30/80), razen če kandidat 
prijavo umakne in vloži novo za opravljanje bibliotekarskega izpita po tem pravilniku.  

 
52. člen  

 
(priznavanje bibliotekarskega izpita, opravljenega pred uveljavitvijo tega pravilnika)  

 
Šteje se, da ima oseba, ki ima opravljen ustrezen bibliotekarski oziroma strokovni izpit za knjižničarstvo po 

predpisih pred uveljavitvijo tega pravilnika, izpolnjen pogoj bibliotekarskega izpita za strokovnega knjižničarskega 
delavca iz 39.b člena Zakona.  

 
53. člen  

 
(pogoji ob novi zaposlitvi ali premestitvi)  

 
Za strokovnega knjižničarskega delavca, ki je za delovno mesto, na katerem je bibliotekarski izpit določen kot 

pogoj za zasedbo delovnega mesta, na novo sklenil delovno razmerje ali je bil nanj premeščen, veljajo določbe 
tega pravilnika.  

 
54. člen  

 
(rok za opravljanje bibliotekarskega izpita po pogojih pred uveljavitvijo tega pravilnika)  

 
Zaposleni strokovni delavec, ki je ob začetku veljavnosti tega pravilnika izpolnjeval pogoje za opravljanje 

strokovnega izpita po Samoupravnem sporazumu o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke (Uradni 
list SRS, št. 30/80), pa ga še ni opravil niti se še ni prijavil k opravljanju bibliotekarskega izpita, mora opraviti 
bibliotekarski izpit v enem letu od uveljavitve tega pravilnika.  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#49.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#49.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(priznavanje%C2%A0%C5%BEe%C2%A0opravljenih%C2%A0primerljivih%C2%A0izpitov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(priznavanje%C2%A0%C5%BEe%C2%A0opravljenih%C2%A0primerljivih%C2%A0izpitov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#XII.%C2%A0PREHODNE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#XII.%C2%A0PREHODNE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#50.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#50.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(priznavanje%C2%A0pogoja%C2%A0%C5%A1tudijskega%C2%A0programa%C2%A0za%C2%A0izpopolnjevanje%C2%A0iz%C2%A0bibliotekarstva)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(priznavanje%C2%A0pogoja%C2%A0%C5%A1tudijskega%C2%A0programa%C2%A0za%C2%A0izpopolnjevanje%C2%A0iz%C2%A0bibliotekarstva)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#51.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#51.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(dokon%C4%8Danje%C2%A0%C5%BEe%C2%A0za%C4%8Detih%C2%A0postopkov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(dokon%C4%8Danje%C2%A0%C5%BEe%C2%A0za%C4%8Detih%C2%A0postopkov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#52.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#52.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(priznavanje%C2%A0bibliotekarskega%C2%A0izpita,%C2%A0opravljenega%C2%A0pred%C2%A0uveljavitvijo%C2%A0tega%C2%A0pravilnika)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(priznavanje%C2%A0bibliotekarskega%C2%A0izpita,%C2%A0opravljenega%C2%A0pred%C2%A0uveljavitvijo%C2%A0tega%C2%A0pravilnika)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#53.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#53.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(pogoji%C2%A0ob%C2%A0novi%C2%A0zaposlitvi%C2%A0ali%C2%A0premestitvi)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(pogoji%C2%A0ob%C2%A0novi%C2%A0zaposlitvi%C2%A0ali%C2%A0premestitvi)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#54.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#54.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(rok%C2%A0za%C2%A0opravljanje%C2%A0bibliotekarskega%C2%A0izpita%C2%A0po%C2%A0pogojih%C2%A0pred%C2%A0uveljavitvijo%C2%A0tega%C2%A0pravilnika)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(rok%C2%A0za%C2%A0opravljanje%C2%A0bibliotekarskega%C2%A0izpita%C2%A0po%C2%A0pogojih%C2%A0pred%C2%A0uveljavitvijo%C2%A0tega%C2%A0pravilnika)


 
55. člen  

 
(rok za imenovanje komisije za bibliotekarski izpit)  

 
(1) Nacionalna knjižnica mora objaviti javni poziv za kandidate za člane komisije za bibliotekarski izpit 

najpozneje v 30 dneh po začetku veljavnosti tega pravilnika. Predstojnik nacionalne knjižnice mora imenovati 
komisijo za bibliotekarski izpit iz 11. člena tega pravilnika najpozneje v treh mesecih po začetku veljavnosti tega 
pravilnika.  

(2) Predstojnik nacionalne knjižnice imenuje strokovnega tajnika komisije za bibliotekarski izpit in njegovega 
namestnika v 15 dneh po začetku veljavnosti tega pravilnika.  

 
56. člen  

 
(uskladitev določb o izpitnih komisijah)  

 
(1) Komisija za bibliotekarski izpit se mora prvič sestati najpozneje v 15 dneh po imenovanju iz prejšnjega člena 

tega pravilnika. Mandat dosedanjim komisijam, imenovanim v skladu z dosedanjimi predpisi, preneha, ko končajo 
postopke, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega pravilnika.  

(2) Komisija za bibliotekarski izpit sprejme poslovnik iz 15. člena tega pravilnika v dveh mesecih po imenovanju.  

 
XIII. KONČNA DOLOČBA  

 
57. člen  

 
(začetek veljavnosti)  

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 

1. januarja 2017.  

Št. 0070-9/2016/26  
Ljubljana, dne 24. novembra 2016  
EVA 2016-3340-0016  

Anton Peršak l.r.  
Minister   

za kulturo  

Priloga I: Izpitne vsebine za splošni in posebni del bibliotekarskega izpita  

Priloga II: Tematski sklopi in teme pisnih nalog za bibliotekarski izpit za bibliotekarja  
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#55.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#55.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(rok%C2%A0za%C2%A0imenovanje%C2%A0komisije%C2%A0za%C2%A0bibliotekarski%C2%A0izpit)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(rok%C2%A0za%C2%A0imenovanje%C2%A0komisije%C2%A0za%C2%A0bibliotekarski%C2%A0izpit)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#56.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#56.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(uskladitev%C2%A0dolo%C4%8Db%C2%A0o%C2%A0izpitnih%C2%A0komisijah)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(uskladitev%C2%A0dolo%C4%8Db%C2%A0o%C2%A0izpitnih%C2%A0komisijah)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#XIII.%C2%A0KON%C4%8CNA%C2%A0DOLO%C4%8CBA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#XIII.%C2%A0KON%C4%8CNA%C2%A0DOLO%C4%8CBA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#57.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#57.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(za%C4%8Detek%C2%A0veljavnosti)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3214/pravilnik-o-bibliotekarskem-izpitu/#(za%C4%8Detek%C2%A0veljavnosti)
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2016-075-03214-OB%7EP001-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2016-075-03214-OB%7EP002-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2016-075-03214-OB%7EP001-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2016-075-03214-OB%7EP002-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2016-075-03214-OB%7EP001-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2016-075-03214-OB%7EP002-0000.PDF
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Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2797. Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti, stran 9017. 
 

Na podlagi petega odstavka 39.b člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 
92/15) izdaja minister, pristojen za kulturo,  

P R A V I L N I K  
o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti   

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  

 
1. člen  

 
(vsebina pravilnika)  

 
(1) Ta pravilnik določa strokovne nazive v knjižnični dejavnosti. Podrobneje določa postopek imenovanja ter 

splošne in posebne pogoje za imenovanje v strokovne nazive za strokovne knjižničarske delavce, roke in način 
predložitve vloge ter obvezna dokazila, imenovanje, mandat in pristojnosti komisije za strokovne nazive v knjižnični 
dejavnosti ter način odločanja o imenovanju v strokovni naziv.  

(2) Po tem pravilniku so v strokovne nazive lahko imenovani strokovni knjižničarski delavci, ki so zaposleni v 
knjižnicah iz 7. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15, v nadaljnjem 
besedilu: zakon), in v drugih organizacijah, ki delujejo na področju knjižnične dejavnosti, razen strokovnih delavcev 
v šolskih knjižnicah.  

 
2. člen  

 
(pomen izrazov)  

 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:  

– »anotacija« je zgoščena objektivna predstavitev vsebine knjige oziroma drugega knjižničnega gradiva, 
namenjena javnosti, in obsega najmanj 200 besed oziroma 1.600 znakov,  

– »avtorska objava« je objava individualne intelektualne stvaritve s področja knjižnične dejavnosti na katerem 
koli mediju, ki upošteva vsaj minimalna merila za strokovne objave, in sicer ima naslov, uvod, jedro, ki obravnava 
strokovno vprašanje ali uporabo znanja v praksi, razpravo in zaključek ter navedbo virov in literature,  

– »avtorski povzetek« je zgoščena, neocenjujoča predstavitev vsebine dokumenta, ki lahko nadomesti branje 
izvirnika in ga napiše avtor sam. Povzema glavne, bistvene misli napisanega sporočila. Vsebovati mora najmanj 
250 besed oziroma 2.000 znakov,  

– »bibliotekarski izpit« pomeni izpit v skladu z 39.b členom zakona in pravilnikom, ki ureja bibliotekarski izpit,  

– »članek« je avtorska objava v kontinuiranem viru oziroma samostojni sestavek ali poglavje v monografski 
publikaciji,  

– »delovna skupina« je skupina formalno imenovanih posameznikov, ki uresničujejo skupni program za 
doseganje konkretnih strokovnih ciljev,  

– »delovne izkušnje na področju knjižnične dejavnosti« pomenijo redno, daljše časovno obdobje trajajoče 
strokovno knjižničarsko delo v knjižnicah iz 7. člena zakona ali v drugih organizacijah,  

– »druge organizacije, ki delujejo na področju knjižnične dejavnosti«, so po tem pravilniku pravne osebe 
javnega prava, ki niso knjižnice, vendar v skladu z 2. členom zakona delujejo tudi na področju ali za potrebe 
knjižnične dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: druge organizacije),  

– »knjižnična dejavnost« je dejavnost knjižnice, ki je pravna oseba ali njena organizacijska enota, oziroma 
druge organizacije iz sedme alineje tega člena, ki se izvaja v skladu z zakonom,  

– »kritika, recenzija« je avtorska objava v znanstveni ali strokovni publikaciji, v kateri avtor ocenjuje ali dokazuje 
pravilnost/nepravilnost nekega znanstvenega ali strokovnega dela, merila, mnenja ali ugotovitve in/ali 
izpodbija/podpira/ocenjuje ugotovitve, dela ali mnenja drugih avtorjev. Poudarek je na prikazu strokovnega mnenja 
oziroma sodbe o znanstvenem, strokovnem ali umetniškem delu, zlasti glede na njegovo kakovost,  

– »mentorstvo« je izvajanje pedagoškega dela s posameznikom po določenem pisnem programu s področja 
knjižnične dejavnosti. Sem sodi mentorstvo strokovnih knjižničarskih delavcev pripravnikom in študentom na 
obvezni študijski praksi oziroma mentorstvo pri specialističnih nalogah ter pri strokovnem usposabljanju za 
opravljanje bibliotekarskega izpita,  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(vsebina%C2%A0pravilnika)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(vsebina%C2%A0pravilnika)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
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– »poljudni članek« je članek, ki strokovno ali znanstveno vsebino prikaže na poljuden način in je namenjen 
popularizaciji znanstvenih in strokovnih spoznanj,  

– »posebna knjižnična zbirka« (tudi posebna zbirka knjižnice) je po različnih jasno določenih merilih zbran in 
oddeljen del zbirke knjižničnega gradiva knjižnice. Posebna knjižnična zbirka mora imeti katalog knjižničnega 
gradiva. Knjižnica organizira posebne knjižnične zbirke za opravljanje nalog na domoznanskem ali informacijskem 
področju oziroma za opravljanje dejavnosti za skupine uporabnikov s posebnimi potrebami,  

– »posebna podatkovna zbirka« je računalniška zbirka bibliografskih, faktografskih, besedilnih, slikovnih ali 
drugih podatkov, zbranih po različnih strokovnih merilih, namenjena poizvedovanju in javni predstavitvi podatkov. 
Osnovni knjižnični katalogi niso posebna podatkovna zbirka,  

– »posebni dosežek« je teoretično, raziskovalno ali strokovno delo, ki pomembno prispeva k razvoju 
bibliotekarske stroke ali knjižnične dejavnosti v Republiki Sloveniji in je kot tako javno priznano ali ima izkazano 
odmevnost v domači in/ali mednarodni bibliotekarski javnosti,  

– »predgovor, spremna beseda« je pisna individualna intelektualna stvaritev strokovnega knjižničarskega 
delavca, objavljena pred ali za glavnim besedilom, ki opisuje vsebinske in druge značilnosti glavnega besedila ali 
njegovega avtorja,  

– »projekt« je zaključena celota med seboj povezanih aktivnosti, za katere sta značilna skupni cilj in 
sodelovanje različnih sodelavcev. Zaključen mora biti v predpisanem času v skladu s projektno specifikacijo. Izvaja 
ga projektna skupina, ki jo oblikujejo raziskovalci/sodelavci ene ustanove ali več ustanov. Vodja projekta je ena 
oseba, drugi sodelujoči so sodelavci projekta. Rezultati projekta so (glede na to, ali je projekt temeljni ali razvojni) 
nova spoznanja, nove metode dela, novi postopki, nove storitve ali proizvodi in podobno,  

– »razstava« je vsebinsko zaokrožena predstavitev po strokovnih merilih izbranega knjižničnega ali drugega 
gradiva, ki je namenjena seznanjanju javnosti z vlogo in pomenom vsebine izbrane teme ali avtorja ter dejavnostjo 
in storitvami knjižnic,  

– »recenzenstvo« je oblikovanje pisnih strokovnih mnenj, namenjenih uredniku publikacije oziroma napisanih 
na njegovo pobudo, o kakovosti oziroma ustreznosti pisnega avtorskega dela pred objavo,  

– »selektivna osebna bibliografija s področja knjižnične dejavnosti« je po pravilih stroke pripravljeni seznam 
avtorskih objav, namenjenih strokovni javnosti, ki mora vključevati tudi COBISS ID vsake od vključenih bibliografskih 
enot,  

– »spletno mesto« je vsebinsko zaokroženi, organizirani in strukturirani skupek spletnih strani s področja 
knjižnične dejavnosti s predstavitvijo dejavnosti in vsebin uporabnikom, npr. spletno mesto knjižnice, projekta, 
društva ipd.,  

– »strokovna monografija« je samostojna zaključena publikacija, v kateri se strokovno obravnava neki problem, 
vprašanje ali predmet. Publikacija mora imeti predpisane sestavine za pridobitev CIP in ISBN ter obsegati več kot 
49 strani,  

– »strokovni blog« je spletno mesto s poljudnimi ali strokovnimi prispevki s področja knjižnične dejavnosti, ki jih 
avtor ali več avtorjev objavlja v kronološkem zaporedju in jih bralci lahko komentirajo,  

– »strokovni članek« je članek, v katerem je opisana uporaba znanja v praksi,  

– »strokovni knjižničarski delavec« je strokovni delavec v skladu z drugim odstavkom 39. člena zakona, ki 
opravlja temeljna strokovna dela za izvajanje knjižnične dejavnosti,  

– »urednik« je formalno imenovana oseba, odgovorna za izvajanje uredniške politike publikacije ali spletnega 
mesta, njeno pripravo in objavo ter sodelovanje z avtorji in recenzenti. Ime urednika mora biti navedeno v publikaciji 
(urednik, glavni urednik, odgovorni urednik),  

– »znanstvena monografija« je samostojna zaključena publikacija, v kateri se znanstveno, sistematično in 
izčrpno obravnava neki problem, vprašanje ali predmet. Publikacija mora biti recenzirana in imeti predpisane 
sestavine za pridobitev CIP in ISBN ter obsegati več kot 49 strani,  

– »znanstveni članek« je članek, v katerem so opisani potek in izsledki znanstvene raziskave in avtorjeva lastna 
dognanja. Objavljen je v znanstveni reviji z recenzentskim sistemom sprejemanja objav.  

 
II. POGOJI ZA IMENOVANJE V STROKOVNI NAZIV  

 
3. člen  

 
(splošni pogoji za imenovanje v strokovni naziv)  

 
(1) Strokovni knjižničarski delavec je lahko imenovan v strokovni naziv iz 14. člena tega pravilnika, in sicer 

glede na stopnjo izobrazbe in opravljeni ustrezni bibliotekarski izpit.  
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(2) Strokovni knjižničarski delavec je imenovan v strokovni naziv, če:  

– ima izobrazbo, določeno v 14. členu tega pravilnika,  

– je opravil bibliotekarski izpit in  

– izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom.  

(3) Drugi pogoji za imenovanje v strokovni naziv so:  

– delovne izkušnje na področju knjižnične dejavnosti,  

– opravljanje strokovnega dela,  

– strokovna usposobljenost za opravljanje strokovnega dela,  

– posebni dosežki na področju knjižnične dejavnosti.  

 
4. člen  

 
(ugotavljanje izpolnjevanja pogoja delovnih izkušenj)  

 
(1) Delovne izkušnje na področju knjižnične dejavnosti se štejejo od začetka opravljanja dela na področju 

knjižnične dejavnosti.  

(2) Za eno leto delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti se šteje redna zaposlitev na delovnem 
mestu strokovnega knjižničarskega delavca s polnim delovnim časom v trajanju 12 mesecev. Če delavec dela s 
krajšim delovnim časom, se mu za eno leto delovnih izkušenj šteje seštevek v daljšem časovnem obdobju, ki 
pomeni opravljanje dela v polnem delovnem času.  

(3) Pri manjšem obsegu dela v koledarskem letu se za eno leto šteje seštevek 12 mesecev dela v več 
koledarskih letih.  

 
5. člen  

 
(ugotavljanje izpolnjevanja pogoja opravljanja strokovnega dela)  

 
(1) Strokovno knjižničarsko delo obsega vsebine, navedene v prvem odstavku 2. člena zakona, ki jih opravljajo 

knjižničar, višji knjižničar, bibliotekar pomočnik, bibliotekar, bibliotekar z magisterijem znanosti in bibliotekar z 
doktoratom.  

(2) Strokovno delo, ki se upošteva kot pogoj za imenovanje v strokovni naziv v drugih organizacijah po tem 
pravilniku, obsega tudi druge vsebine dela, ki se nanašajo na knjižnično dejavnost.  

 
6. člen  

 
(ugotavljanje izpolnjevanja pogoja strokovne usposobljenosti)  

 
(1) Strokovno usposobljenost strokovni knjižničarski delavec izkazuje z dosežki pri strokovnem knjižničarskem 

delu, kot so avtorske objave, urejanje publikacij, strokovna predavanja, sodelovanje pri razvojnih in raziskovalnih 
projektih, priprava razstav, pedagoška dejavnost in popularizacija knjižnične dejavnosti, izboljšave strokovnih 
postopkov ter razvoj in uvedba novih storitev, aktivno sodelovanje v strokovnih telesih in združenjih, pridobljeno 
dodatno strokovno in funkcionalno znanje, prejeta osebna priznanja in nagrade.  

(2) Strokovna usposobljenost se izkazuje na podlagi pisnih dokazil za posamezni dosežek s področja knjižnične 
dejavnosti, kot so sklepi o imenovanjih članov delovnih teles, članov projektnih skupin, seznami predavateljev, 
raziskovalna poročila, poročila o izvedbi projekta, selektivna osebna bibliografija s področja knjižnične dejavnosti 
oziroma kopija objavljenega besedila, če gre za krajšo objavo, ipd. Uspešno opravljeno strokovno ali funkcionalno 
izpopolnjevanje se izkazuje s potrdili o udeležbi ali uspehu, ki morajo vsebovati poleg podatkov o izvajalcu in 
udeležencu še ime programa in njegovo trajanje v dnevih ali urah.  

(3) Za imenovanje v strokovni naziv mora strokovni knjižničarski delavec zbrati število točk, določeno s tem 
pravilnikom. Če je kandidat že pridobil strokovni naziv, se število doseženih točk, ki je bilo upoštevano pri pridobitvi 
zadnjega strokovnega naziva, upošteva pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja doseženih točk za imenovanje v 
strokovni naziv, ki ga želi pridobiti.  

(4) Strokovna usposobljenost se ocenjuje na podlagi meril za ocenjevanje strokovne usposobljenosti v 
knjižnični dejavnosti, ki so v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika. Merila za posamezni dosežek so izražena v 
točkah. Točke se seštevajo.  
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(5) Posebni dosežki se ocenjujejo na podlagi izpolnjevanja zahtev, navedenih v četrti točki tretjega odstavka 
20. člena tega pravilnika.  

 
III. POSTOPEK IMENOVANJA V STROKOVNI NAZIV  

 
7. člen  

 
(odločanje o imenovanju v strokovni naziv)  

 
(1) O imenovanju v strokovni naziv po tem pravilniku odloča predstojnik nacionalne knjižnice (v nadaljnjem 

besedilu: predstojnik) z odločbo po predhodnem mnenju komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti, če so 
izpolnjeni pogoji, določeni v tem pravilniku, po postopku, predpisanem v tem poglavju.  

(2) Predstojnik podeli strokovni naziv s 15. majem tekočega leta, če je bila vloga vložena do vključno 
31. januarja tekočega leta.  

(3) Zoper odločitev se kandidat lahko pritoži na ministrstvo, pristojno za kulturo, v 15 dneh po vročitvi. O pritožbi 
odloči pristojni minister v 60 dneh.  

 
8. člen  

 
(imenovanje, mandat in pristojnosti komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti)  

 
(1) Predstojnik na podlagi neposrednega povabila k sodelovanju imenuje komisijo za strokovne nazive v 

knjižnični dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: komisija) za pet let. Članstvo v komisiji je omejeno na največ dva 
zaporedna mandata.  

(2) Komisija obravnava vloge iz 11. člena tega pravilnika in podaja mnenja o izpolnjevanju pogojev za pridobitev 
strokovnega naziva v skladu s tem pravilnikom. Mnenja komisije morajo biti obrazložena.  

 
9. člen  

 
(sestava komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti in pogoji za člane)  

 
(1) Komisija ima predsednika in najmanj štiri člane. Predsednik in člani morajo imeti najmanj visokošolsko 

izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje, in vsaj strokovni naziv bibliotekarski specialist. Predsednik komisije mora biti 
priznani strokovnjak s področja knjižnične dejavnosti in mora imeti najmanj 20 let delovnih izkušenj na področju 
knjižnične dejavnosti.  

(2) Komisija ima tudi dva strokovna tajnika. Strokovna tajnika nista člana komisije. Strokovna tajnika imenuje 
predstojnik s sklepom o imenovanju komisije.  

 
10. člen  

 
(sedež in način dela komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti)  

 
(1) Komisija deluje pri nacionalni knjižnici.  

(2) O sejah komisije se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in strokovni tajnik.  

(3) Komisija dela po poslovniku, ki ga sprejme z večino glasov vseh svojih članov.  

 
11. člen  

 
(vloga za pridobitev strokovnega naziva v knjižnični dejavnosti)  

 
(1) Strokovni knjižničarski delavec, ki želi pridobiti strokovni naziv iz 14. člena tega pravilnika, mora vložiti vlogo 

za imenovanje v strokovni naziv v elektronski obliki na obrazcu »vloga za imenovanje v strokovni naziv«, dostopnem 
na spletni strani nacionalne knjižnice (v nadaljnjem besedilu: elektronska vloga). Elektronska vloga mora biti 
vložena najpozneje do vključno 31. januarja tekočega leta in mora vsebovati najmanj:  

– osebne podatke in podatke o zaposlitvi,  
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– strokovni naziv, ki ga želi strokovni knjižničarski delavec pridobiti,  

– podatke o zaposlitvi na delovnem mestu strokovnega knjižničarskega delavca.  

(2) Če elektronska vloga iz prejšnjega odstavka ni digitalno podpisana, mora strokovni knjižničarski delavec ob 
elektronski vlogi na poštni naslov nacionalne knjižnice oddati tudi podpisano vlogo v natisnjeni obliki.  

(3) K vlogi za pridobitev strokovnega naziva v knjižnični dejavnosti mora priložiti:  

– življenjepis s podatki o strokovnem delu,  

– dokazila o izpolnjevanju posameznih pogojev za pridobitev strokovnega naziva,  

– dokazila o morebitnih že pridobljenih strokovnih nazivih na podlagi zakona in  

– za pridobitev strokovnih nazivov iz četrtega odstavka 17. in četrtega odstavka 18. člena ter strokovnih nazivov 
iz 19. in 20. člena tega pravilnika tudi selektivno osebno bibliografijo s področja knjižnične dejavnosti kot dokazilo 
za izpolnjevanje pogoja »avtorske objave« iz razdelka I iz priloge tega pravilnika.  

 
12. člen  

 
(popolnost vloge za pridobitev strokovnega naziva v knjižnični dejavnosti)  

 
Če komisija ugotovi, da iz vloge ni mogoče razbrati izpolnjevanja pogojev iz drugega in tretjega odstavka 

3. člena tega pravilnika, se strokovnega delavca pozove k dopolnitvi vloge v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni od 
prejema poziva. Če vloga v danem roku ni dopolnjena, jo komisija obravnava takšno, kakor je bila vložena.  

 
13. člen  

 
(ocenjevalec za presojo izpolnjevanja pogojev za naziv bibliotekarski višji svetnik)  

 
Za podeljevanje strokovnega naziva bibliotekarski višji svetnik lahko za presojo izpolnjevanja pogojev iz tretjega 

odstavka 20. člena tega pravilnika predstojnik imenuje posebnega ocenjevalca. Ocenjevalec mora biti priznani 
strokovnjak s področja knjižnične dejavnosti, imeti mora doktorat znanosti in vsaj 20 let delovnih izkušenj na 
področju knjižnične dejavnosti.  

 
IV. IZOBRAZBA IN STROKOVNI NAZIVI  

 
14. člen  

 
(vrste strokovnih nazivov)  

 
(1) S srednjo strokovno izobrazbo ali srednjo splošno izobrazbo (v nadaljnjem besedilu: srednješolska 

izobrazba) lahko knjižničar pridobi naslednje strokovne nazive:  

– knjižničarski referent,  

– višji knjižničarski referent,  

– samostojni knjižničarski referent.  

(2) Z višjo strokovno izobrazbo oziroma z izobrazbo, ki po zakonu ustreza višji strokovni izobrazbi (v nadaljnjem 
besedilu: višješolska izobrazba), lahko višji knjižničar pridobi naslednje strokovne nazive:  

– bibliotekarski sodelavec,  

– višji bibliotekarski sodelavec,  

– samostojni bibliotekarski sodelavec.  

(3) Z visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje, oziroma z izobrazbo, ki v skladu 
z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje (v nadaljnjem besedilu: visokošolska izobrazba prve stopnje), lahko 
bibliotekar pomočnik pridobi naslednje strokovne nazive:  

– bibliotekarski referent,  

– višji bibliotekarski referent,  

– samostojni bibliotekarski referent.  
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(4) Z visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma z izobrazbo, ki v 
skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (v nadaljnjem besedilu: visokošolska izobrazba druge stopnje), 
lahko bibliotekar pridobi naslednje strokovne nazive:  

– samostojni bibliotekar,  

– višji bibliotekar,  

– bibliotekarski specialist.  

(5) S specializacijo po univerzitetnih programih ali z magisterijem znanosti (v nadaljnjem besedilu: magisterij 
znanosti) lahko bibliotekar pridobi naslednje strokovne nazive:  

– bibliotekarski svetovalec,  

– višji bibliotekarski svetovalec,  

– nižji bibliotekarski svetnik.  

(6) Z doktoratom znanosti (v nadaljnjem besedilu: doktorat) lahko bibliotekar pridobi naslednja strokovna 
naziva:  

– bibliotekarski svetnik,  

– bibliotekarski višji svetnik.  

(7) Strokovni nazivi, pridobljeni v skladu s tem pravilnikom, so trajni.  

 
15. člen  

 
(pogoji za strokovni naziv za knjižničarje)  

 
(1) Strokovni knjižničarski delavci s srednješolsko izobrazbo, ki so opravili bibliotekarski izpit za knjižničarja, 

pridobivajo strokovne nazive, navedene v tem členu.  

(2) Strokovni naziv »knjižničarski referent« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

– ima izpolnjene pogoje iz prejšnjega odstavka in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične 
dejavnosti in  

– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 25 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov iz priloge.  

(3) Strokovni naziv »višji knjižničarski referent« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju knjižnične 
dejavnosti in  

– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 50 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov iz priloge in  

– je od tega vsaj 25 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.  

(4) Strokovni naziv »samostojni knjižničarski referent« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične 
dejavnosti in  

– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 75 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov iz priloge in  

– je od tega vsaj 25 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.  

 
16. člen  

 
(pogoji za strokovni naziv za višje knjižničarje)  

 
(1) Strokovni knjižničarski delavci z višješolsko izobrazbo, ki so opravili bibliotekarski izpit za knjižničarja 

oziroma strokovni izpit za višjega knjižničarja, pridobivajo strokovne nazive, navedene v tem členu.  

(2) Strokovni naziv »bibliotekarski sodelavec« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

– ima izpolnjene pogoje iz prejšnjega odstavka in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične 
dejavnosti in  
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– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 40 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov iz priloge.  

(3) Strokovni naziv »višji bibliotekarski sodelavec« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju knjižnične 
dejavnosti in  

– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 80 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov iz priloge in  

– je od tega vsaj 40 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.  

(4) Strokovni naziv »samostojni bibliotekarski sodelavec« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične 
dejavnosti in  

– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 120 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov iz priloge in  

– je od tega vsaj 40 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.  

 
17. člen  

 
(pogoji za strokovni naziv za bibliotekarje pomočnike)  

 
(1) Strokovni knjižničarski delavci z visokošolsko izobrazbo prve stopnje, ki so opravili bibliotekarski izpit za 

bibliotekarja, pridobivajo strokovne nazive, navedene v tem členu.  

(2) Strokovni naziv »bibliotekarski referent« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

– ima izpolnjene pogoje iz prejšnjega odstavka in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične 
dejavnosti in  

– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 75 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov iz priloge.  

(3) Strokovni naziv »višji bibliotekarski referent« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju knjižnične 
dejavnosti in  

– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 150 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge in  

– je od tega vsaj 75 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.  

(4) Strokovni naziv »samostojni bibliotekarski referent« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične 
dejavnosti in  

– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 225 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge, od tega vsaj 75 točk z »avtorskimi objavami« iz 
razdelka I priloge, in  

– je od tega vsaj 75 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.  

 
18. člen  

 
(pogoji za strokovni naziv za bibliotekarje)  

 
(1) Strokovni knjižničarski delavci z visokošolsko izobrazbo druge stopnje, ki so opravili bibliotekarski izpit za 

bibliotekarja, pridobivajo strokovne nazive, navedene v tem členu.  

(2) Strokovni naziv »samostojni bibliotekar« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

– ima izpolnjene pogoje iz prejšnjega odstavka in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične 
dejavnosti in  

– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 100 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge.  
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(3) Strokovni naziv »višji bibliotekar« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju knjižnične 
dejavnosti in  

– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 200 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge in  

– je od tega vsaj 100 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.  

(4) Strokovni naziv »bibliotekarski specialist« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične 
dejavnosti in  

– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 300 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge, od tega vsaj 100 točk z »avtorskimi objavami« iz 
razdelka I priloge, in  

– je od tega vsaj 100 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.  

 
19. člen  

 
(pogoji za strokovni naziv za bibliotekarje z magisterijem znanosti)  

 
(1) Strokovni knjižničarski delavci z magisterijem znanosti, ki so opravili bibliotekarski izpit za bibliotekarja, 

pridobivajo strokovne nazive, navedene v tem členu.  

(2) Strokovni naziv »bibliotekarski svetovalec« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

– ima izpolnjene pogoje iz prejšnjega odstavka in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične 
dejavnosti in  

– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 200 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge, od tega vsaj 40 točk z »avtorskimi objavami« iz 
razdelka I priloge.  

(3) Strokovni naziv »višji bibliotekarski svetovalec« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju knjižnične 
dejavnosti in  

– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 350 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge, od tega vsaj 80 točk z »avtorskimi objavami« iz 
razdelka I priloge, in  

– je najmanj 150 točk zbral v zadnjih petih letih.  

(4) Strokovni naziv »nižji bibliotekarski svetnik« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične 
dejavnosti in  

– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 500 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge, od tega vsaj 160 točk z »avtorskimi objavami« iz 
razdelka I priloge, in  

– je od tega vsaj 150 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.  

 
20. člen  

 
(pogoji za strokovni naziv za bibliotekarje z doktoratom)  

 
(1) Strokovni knjižničarski delavci z doktoratom, ki so opravili bibliotekarski izpit za bibliotekarja, pridobivajo 

strokovne nazive, navedene v tem členu.  

(2) Strokovni naziv »bibliotekarski svetnik« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične 
dejavnosti in  
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– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 900 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge, od tega vsaj 300 točk z »avtorskimi objavami« iz 
razdelka I priloge, in  

– je od tega vsaj 300 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.  

(3) Strokovni naziv »bibliotekarski višji svetnik«lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:  

1. ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 20 let delovnih izkušenj na področju 
knjižnične dejavnosti in  

2. je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem 
zbral najmanj 1.500 točk vsaj iz štirih različnih razdelkov iz priloge, od tega vsaj 500 točk z »avtorskimi objavami« 
iz razdelka I priloge, in  

3. je od tega vsaj 500 zahtevanih točk vsaj iz štirih različnih razdelkov iz priloge zbral v zadnjih petih letih in  

4. izpolnjuje najmanj tri od naslednjih zahtev:  

– da je s svojim teoretičnim, raziskovalnim ali strokovnim delom pomembno prispeval k razvoju bibliotekarstva 
ali knjižnične dejavnosti v Republiki Sloveniji (dokazilo: dokazilo o prejemu vsaj ene strokovne nagrade na državni 
ravni ali objavljena samostojna znanstvena monografska publikacija),  

– je usmerjevalec strokovnega dela na posameznem področju bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti 
(dokazilo: seznam objavljenih del, npr. selektivna osebna bibliografija z najmanj 20 strokovnimi ali znanstvenimi 
članki),  

– opravlja raziskovalno, pedagoško ali svetovalno delo na področju bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti 
(dokazilo: dokazila o opravljanju takih oblik dela),  

– vodi zahtevne strokovne ali raziskovalne projekte na področju bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti 
(dokazilo: dokazila o vodenju strokovnih ali raziskovalnih projektov),  

– ima izkazano odmevnost del v domači in mednarodni bibliotekarski javnosti (dokazilo: seznam navedenih del 
ali drug ustrezen dokument),  

– sodeluje v organu ali organih domačih ali mednarodnih strokovnih organizacij ali delovnih teles s področja 
bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti (dokazilo: sklepi ali potrdila o imenovanju v članstvo ali drugi ustrezni 
dokumenti).  

 
V. STROŠKI IMENOVANJA V STROKOVNI NAZIV  

 
21. člen  

 
(struktura in določitev višine stroškov)  

 
(1) Strošek imenovanja v strokovni naziv vključuje stroške dela komisije in strokovnih tajnikov ter materialne 

stroške imenovanja (stroški s postopkom vloge, vodenjem ter upravljanjem evidence strokovnih nazivov, 
preverjanjem izpolnjevanja pogojev za imenovanje v strokovni naziv, stroški izdaje obvestil, odločb in podobno).  

(2) Višino stroškov iz prejšnjega odstavka s posebnim sklepom določi predstojnik nacionalne knjižnice.  

(3) Plačljivost postopka oziroma cena imenovanja v strokovni naziv je objavljena na spletni strani nacionalne 
knjižnice.  

 
22. člen  

 
(obveznost plačila in rok za plačilo stroškov)  

 
Sredstva za izvajanje postopkov imenovanja v strokovni naziv zagotavlja država iz proračuna za kulturo. Če 

sredstva za financiranje delovanja nacionalne knjižnice ne vključujejo sredstev iz prejšnjega stavka, nosi stroške 
postopka strokovni knjižničarski delavec. Strokovni knjižničarski delavec mora poravnati stroške imenovanja ob 
oddaji vloge za imenovanje.  

 
VI. UVRŠČANJE V SISTEM PLAČ JAVNIH USLUŽBENCEV  

 
23. člen  

 
(upoštevanje strokovnih nazivov v plačnem sistemu)  
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(1) Strokovnim delavcem, ki pridobijo strokovne nazive po tem pravilniku, se pridobljeni strokovni nazivi v 

sistemu plač javnih uslužbencev upoštevajo samo v primeru, da je posameznik zaposlen na delovnem mestu, za 
katerega je določeno, da se delo lahko opravlja v pridobljenem nazivu.  

(2) Posamezniku, ki je pridobil strokovni naziv za višjo raven izobrazbe, kot je zahtevana za delovno mesto, na 
katerem je zaposlen, se pridobljeni strokovni naziv na delovnem mestu šteje kot strokovni naziv, ki po številu let 
delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti ustreza pridobljenemu strokovnemu nazivu.  

 
VII. POSEBNA DOLOČBA  

 
24. člen  

 
(pogoji za izredno imenovanje v strokovni naziv za strokovne delavce z doktoratom)  

 
Ne glede na določbe 20. člena tega pravilnika je lahko strokovni knjižničarski delavec z doktoratom izjemoma 

imenovan v strokovni naziv po preteku dveh tretjin obdobja, določenega za imenovanje, če izpolnjuje druge 
zahtevane pogoje in hkrati izkazuje več posebnih dosežkov, ob tem pa skupno število zahtevanih točk za 
imenovanje v strokovni naziv, določenih v 20. členu, presega za več kot 100 odstotkov.  

 
25. člen  

 
(pridobivanje strokovnih nazivov za strokovne knjižničarske delavce, ki knjižnične dejavnosti ne 

opravljajo kot javno službo)  
 

Strokovne nazive po tem pravilniku lahko pridobivajo tudi strokovni knjižničarski delavci, zaposleni v knjižnicah 
iz 7. člena zakona, ki knjižnične dejavnosti ne opravljajo kot javno službo, vendar mora biti iz dokazil, ki so priložena 
k vlogi, razvidno, da knjižnice, kjer so zaposleni, upoštevajo strokovno organizacijo knjižnične dejavnosti in skupne 
strokovne podlage za delovanje v vzajemnem bibliografskem sistemu.  

 
VIII. EVIDENCA STROKOVNIH NAZIVOV  

 
26. člen  

 
(zbirka dokumentov o strokovnih nazivih)  

 
Nacionalna knjižnica za vsakega strokovnega knjižničarskega delavca, ki je podal vlogo za strokovni naziv, v 

skladu s predpisi o ravnanju z arhivskim in dokumentarnim gradivom vzpostavi, vodi in vzdržuje zbirko dokumentov, 
ki obsega:  

– vlogo za pridobitev strokovnega naziva v knjižnični dejavnosti s prilogami,  

– mnenje komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti,  

– odločitev predstojnika nacionalne knjižnice.  

 
27. člen  

 
(vodenje in vsebina evidence strokovnih nazivov)  

 
(1) Nacionalna knjižnica upravlja evidenco strokovnih nazivov. Evidenca se vodi v elektronski obliki.  

(2) Evidenca iz prvega odstavka tega člena vsebuje:  

– zaporedno številko;  

– osebno ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega prebivališča strokovnega knjižničarskega delavca;  

– podatke o izobrazbi in zaposlitvi;  

– vrsto strokovnega naziva;  

– datum odločitve predstojnika nacionalne knjižnice.  

 
28. člen  
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#24.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(pogoji%C2%A0za%C2%A0izredno%C2%A0imenovanje%C2%A0v%C2%A0strokovni%C2%A0naziv%C2%A0za%C2%A0strokovne%C2%A0delavce%C2%A0z%C2%A0doktoratom)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(pogoji%C2%A0za%C2%A0izredno%C2%A0imenovanje%C2%A0v%C2%A0strokovni%C2%A0naziv%C2%A0za%C2%A0strokovne%C2%A0delavce%C2%A0z%C2%A0doktoratom)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#25.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#25.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(pridobivanje%C2%A0strokovnih%C2%A0nazivov%C2%A0za%C2%A0strokovne%C2%A0knji%C5%BEni%C4%8Darske%C2%A0delavce,%C2%A0ki%C2%A0knji%C5%BEni%C4%8Dne%C2%A0dejavnosti%C2%A0ne%C2%A0opravljajo%C2%A0kot%C2%A0javno%C2%A0slu%C5%BEbo)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(pridobivanje%C2%A0strokovnih%C2%A0nazivov%C2%A0za%C2%A0strokovne%C2%A0knji%C5%BEni%C4%8Darske%C2%A0delavce,%C2%A0ki%C2%A0knji%C5%BEni%C4%8Dne%C2%A0dejavnosti%C2%A0ne%C2%A0opravljajo%C2%A0kot%C2%A0javno%C2%A0slu%C5%BEbo)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(pridobivanje%C2%A0strokovnih%C2%A0nazivov%C2%A0za%C2%A0strokovne%C2%A0knji%C5%BEni%C4%8Darske%C2%A0delavce,%C2%A0ki%C2%A0knji%C5%BEni%C4%8Dne%C2%A0dejavnosti%C2%A0ne%C2%A0opravljajo%C2%A0kot%C2%A0javno%C2%A0slu%C5%BEbo)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(pridobivanje%C2%A0strokovnih%C2%A0nazivov%C2%A0za%C2%A0strokovne%C2%A0knji%C5%BEni%C4%8Darske%C2%A0delavce,%C2%A0ki%C2%A0knji%C5%BEni%C4%8Dne%C2%A0dejavnosti%C2%A0ne%C2%A0opravljajo%C2%A0kot%C2%A0javno%C2%A0slu%C5%BEbo)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#VIII.%C2%A0EVIDENCA%C2%A0STROKOVNIH%C2%A0NAZIVOV
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#VIII.%C2%A0EVIDENCA%C2%A0STROKOVNIH%C2%A0NAZIVOV
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#26.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#26.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(zbirka%C2%A0dokumentov%C2%A0o%C2%A0strokovnih%C2%A0nazivih)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(zbirka%C2%A0dokumentov%C2%A0o%C2%A0strokovnih%C2%A0nazivih)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#27.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#27.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(vodenje%C2%A0in%C2%A0vsebina%C2%A0evidence%C2%A0strokovnih%C2%A0nazivov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(vodenje%C2%A0in%C2%A0vsebina%C2%A0evidence%C2%A0strokovnih%C2%A0nazivov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#28.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#28.%C2%A0%C4%8Dlen


 
(varovanje podatkov iz zbirke dokumentov in evidence strokovnih nazivov)  

 
(1) Za zbiranje in varovanje osebnih podatkov v zbirki dokumentov iz 26. člena tega pravilnika in evidence o 

strokovnih nazivih se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  

(2) Nacionalna knjižnica mora sprejeti organizacijske in druge ustrezne postopke in ukrepe, s katerimi pristojna 
služba nacionalne knjižnice preprečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop do zbirke dokumentov iz 26. člena 
tega pravilnika in evidence strokovnih nazivov iz 27. člena tega pravilnika ali namerno uničevanje oziroma 
spreminjanje vpisanih podatkov ali njihovo izgubo in tudi nepooblaščen dostop do njih ter obdelavo in posredovanje 
vpisanih podatkov nepooblaščenim osebam in njihovo neregistrirano uporabo.  

 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

 
29. člen  

 
(uskladitev določb o komisijah)  

 
Komisija za podelitve nazivov v knjižnični dejavnosti, imenovana v skladu z 8. členom Pravilnika o imenovanju 

v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09 in 108/11), nadaljuje delo kot komisija za 
strokovne nazive v knjižnični dejavnosti iz 8. člena pravilnika do izteka mandata.  

 
30. člen  

 
(dokončanje že začetih postopkov)  

 
Postopki za pridobitev nazivov v knjižnični dejavnosti, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se 

dokončajo po določbah Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09 
in 108/11), razen če strokovni knjižničarski delavec vlogo umakne.  

 
31. člen  

 
(priznavanje strokovnih nazivov, pridobljenih pred uveljavitvijo tega pravilnika)  

 
Strokovni nazivi, pridobljeni in veljavni po Pravilniku o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 9/09 in 108/11), se štejejo za nazive po tem pravilniku.  

 
32. člen  

 
(prenehanje veljavnosti)  

 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09 in 108/11), ki se uporablja do 31. decembra 2016.  

 
33. člen  

 
(začetek veljavnosti)  

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

Št. 0070-4/2016/16  
Ljubljana, dne 11. oktobra 2016  
EVA 2016-3340-0017  

Anton Peršak l.r.  
Minister  

za kulturo  

PRILOGA: Merila za ocenjevanje strokovne usposobljenosti v knjižnični dejavnosti  
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(varovanje%C2%A0podatkov%C2%A0iz%C2%A0zbirke%C2%A0dokumentov%C2%A0in%C2%A0evidence%C2%A0strokovnih%C2%A0nazivov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(varovanje%C2%A0podatkov%C2%A0iz%C2%A0zbirke%C2%A0dokumentov%C2%A0in%C2%A0evidence%C2%A0strokovnih%C2%A0nazivov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#IX.%C2%A0PREHODNE%C2%A0IN%C2%A0KON%C4%8CNE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#IX.%C2%A0PREHODNE%C2%A0IN%C2%A0KON%C4%8CNE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#29.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#29.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(uskladitev%C2%A0dolo%C4%8Db%C2%A0o%C2%A0komisijah)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(uskladitev%C2%A0dolo%C4%8Db%C2%A0o%C2%A0komisijah)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#30.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#30.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(dokon%C4%8Danje%C2%A0%C5%BEe%C2%A0za%C4%8Detih%C2%A0postopkov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(dokon%C4%8Danje%C2%A0%C5%BEe%C2%A0za%C4%8Detih%C2%A0postopkov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#31.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#31.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(priznavanje%C2%A0strokovnih%C2%A0nazivov,%C2%A0pridobljenih%C2%A0pred%C2%A0uveljavitvijo%C2%A0tega%C2%A0pravilnika)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(priznavanje%C2%A0strokovnih%C2%A0nazivov,%C2%A0pridobljenih%C2%A0pred%C2%A0uveljavitvijo%C2%A0tega%C2%A0pravilnika)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#32.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#32.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(prenehanje%C2%A0veljavnosti)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(prenehanje%C2%A0veljavnosti)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#33.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#33.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(za%C4%8Detek%C2%A0veljavnosti)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2797/pravilnik-o-strokovnih-nazivih-v-knjiznicni-dejavnosti/#(za%C4%8Detek%C2%A0veljavnosti)
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2016-065-00001-OB%7EP001-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2016-065-00001-OB%7EP001-0000.PDF
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1.04 Strokovni članek 
1. BELŠAK, Silva. Inovativna pedagogika 1:1, izkustveno učenje in šolska knjižnica. Šolska knjižnica, ISSN 0353-
8958, 2016, let. 25, št. 3/4, str. 37-43. [COBISS.SI-ID 91361537]  
 
3.25 Druga izvedena dela 
2. BELŠAK, Silva. "Dajte mi tisto žogo!" : od Jančarjevega sija do literarnega prizorišča - Alojzijeve cerkve na 
Glavnem trgu : sprehod iz knjižnice v mesto. [COBISS.SI-ID 90618881]  
 
JAN BEZGET 
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
1. NIKL, Aljoša, BEZGET, Jan, OŠTIR, Bojan. Implementacija lokalnih katalogov knjižnic Univerze v Mariboru v 
centralni indeks univerzitetnega iskalnika UM:NIK : predavanje na Posvetovanju sekcij Zveze bibliotekarskih 
društev Slovenije "Upravljanje znanja v knjižnicah", Maribor, 20. september 2016. http://www.zbds-
zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/izvlecek_nikl2016.pdf. [COBISS.SI-ID 90338817]  
 
Drugo 
2. Živeče fotografije v življenski velikosti. LONČAR, Nina. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2016-
. http://kinematografivmariboru.si/. [COBISS.SI-ID 90847745]  
 
JERNEJA FERLEŽ 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
1. FERLEŽ, Jerneja. Prekinjena kontinuiteta poselitve mariborskih stanovanjskih hiš leta 1945. Studia Historica 
Slovenica, ISSN 1580-8122, 2016, letn. 16, št. 3, str. 711-730, ilustr. [COBISS.SI-ID 1476997]  
 
1.04 Strokovni članek 
2. GRAŠIČ, Jerneja, FERLEŽ, Jerneja. Združevalni iskalnik UM:NIK ali bližnjica do iskanih virov. UMniverzum, ISSN 
2463-9303, apr. 2016, št. 1, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 87300865]  
3. FERLEŽ, Jerneja. Bele kot sneg pod nogami : prodornemu opazovanju in barviti domišljiji smo prepustili nekaj 
zimskih fotografij ljudi, ki so v Mariboru živeli med obema vojnama. Večer v nedeljo, ISSN 2350-5699, 10. jan. 
2016, št. 93, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 85431553]  
4. FERLEŽ, Jerneja. Eleganca pogrnjenih miz : novi trenutki zamrznjeni v fotografijo .... Večer v nedeljo, ISSN 
2350-5699, 20. mar. 2016, št. 103, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 86305537]  
5. FERLEŽ, Jerneja. Naša zgodba je nesrečni otrok brez zgodbe. Večer v nedeljo, ISSN 2350-5699, 15. maj 2016, 
št. 111, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 87038465]  
6. FERLEŽ, Jerneja. Charlie Chaplin je šel tod mimo : na osrednjo živilsko tržnico na Glavnem trgu se je takrat, ko 
Maribor že dolgo ni bil več Marburg an der Drau, ob nedeljah stekalo vse mesto. Večer v nedeljo, ISSN 2350-
5699, 12. jun. 2016, št. 115, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 87385345]  
7. FERLEŽ, Jerneja. Pepelka na poti v Zadružno banko : z oblekami in nasmehi je tako - v nekaterih se počutimo 
udobno, ker smo v njih res mi, v drugih pa zgolj zavzamemo neko pozo .... Večer v nedeljo, ISSN 2350-5699, 17. 
jul. 2016, št. 120, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 88022529]  
8. FERLEŽ, Jerneja. Obraz lepotice na pepita ozadju : vznemirljivo je pisati o fotografijah in njihovih likih, o 
katerih nimamo skoraj nobenih podatkov. Vsekakor pa vedno zajamejo duh časa in ljudi iz obdobij, v katerih so 
bile posnete. Večer v nedeljo, ISSN 2350-5699, 18. sep. 2016, št. 130, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 88588801]  
9. FERLEŽ, Jerneja. Ta hip še misli, da je teta njegova mama : tokrat nekaj klasike - ateljejski portreti iz obdobja 
med obema vojnama .... Večer v nedeljo, ISSN 2350-5699, 23. okt. 2016, št. 134, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-
ID 89040897]  
10. FERLEŽ, Jerneja. Polnjeni golobi pač niso na jedilniku : predmestne gostilne so bile institucije, podobne, pa 
vendar drugačne kot pivnice, gostilne, restavracije, kavarne in slaščičarne v mestu, ki so bile seveda tudi 
institucije. Večer v nedeljo, ISSN 2350-5699, 6. nov. 2016, št. 136, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 89262593]  
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1.05 Poljudni članek 
11. FERLEŽ, Jerneja. Nekaj besed o Ilichovih v Mariboru : iz letošnjega občnega zbora Društva bibliotekarjev 
Maribor. Knjižničarske novice, ISSN 0353-9237. [Tiskana izd.], 2016, letn. 26, št. 7/8, str. 20. [COBISS.SI-
ID 287521280]  
 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
12. FERLEŽ, Jerneja. Spremembe konteksta, premene vloge : Nemci in Slovenci v Mariboru od srede 19. do 
srede 20. stoletja. V: POLJAK ISTENIČ, Saša (ur.). Manjšine in večine, marginalne in dominantne skupine : nemi 
spomini in prakse sožitja : program in povzetki. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2016, str. 16. 
[COBISS.SI-ID 87301889]  
 
2.02 Strokovna monografija 
13. BOGATAJ, Janez (avtor, urednik), CVIKL, Helena (avtor, urednik), FERLEŽ, Jerneja, GODINA-GOLIJA, Maja, 
POLAK, Mojca, PUNGARTNIK, Tadej. Taste Maribor : everyday and festive dishes of Maribor people. Maribor: 
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2016. 85 str., fotogr. ISBN 978-961-6762-47-2. [COBISS.SI-
ID 283639552]  
 
2.25 Druge monografije in druga zaključena dela 
14. FERLEŽ, Jerneja, LORENC, Vesna, STAVBAR, Vlasta. Greetings from the UKM : the University of Maribor 
Library guide. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2016. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 90689281]  
15. FERLEŽ, Jerneja, LORENC, Vesna, STAVBAR, Vlasta. Pozdrav iz UKM : vodnik Univerzitetne knjižnice Maribor. 
Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2016. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 90689025]  
 
3.12 Razstava 
16. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave, avtor dodatnega besedila), GOMBAČ, Borut (avtor razstave, avtor 
dodatnega besedila). Hamlet - citati - parafraze : interaktivna knjižna razstava : Knjižno razstavišče 
Univerzitetne knjižnice Maribor, 15. april - 28. maj 2016. [COBISS.SI-ID 87002113]  
 
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa 
17. FERLEŽ, Jerneja. Der mentale und physische Rahmen : Aufbau des alt Maribor : vabljeno predavanje na 45. 
Internationales Kulturhistorisches Symposium Mogersdorf/Modenci, 7. julij 2016, Modenci (Madžarska). 
[COBISS.SI-ID 91751169]  
 
Urednik 
18. Časopis za zgodovino in narodopisje. Ferlež, Jerneja (član uredniškega odbora 1998-). Maribor: Univerza v 
Mariboru: Zgodovinsko društvo Maribor, 1904-. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 769284]  
19. Knjižnica. Ferlež, Jerneja (član uredniškega sveta 2004-2009, 2014-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije, 1957-. ISSN 0023-2424. http://knjiznica.zbds-
zveza.si/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-L1LNKFLF. [COBISS.SI-ID 331277]  
 
BORUT GABER 
 
Filmski montažer 
1. Kje so naše ladje? : evropska noč raziskovalcev "Znanost za življenje". Maribor: Univerzitetna knjižnica, 30. 9. 
2016. https://video.arnes.si/portal/asset. 
zul%3barnesvideo=AC8EFBFECA0BE732C69E2464BC29CADDA8BD4B69D3745C0BF4DADE64A369536A?id=U1K
RKYBTFcSiWVfYjq1psXET. [COBISS.SI-ID 89261057]  
 
MIRJANA GAZVODA 
 
2.07 Bibliografija 
1. JANŽEKOVIČ, Boža, GAZVODA, Mirjana. Osebna bibliografija dr. Tilka Kren Obran : 1967-2016. Maribor: 
Univerzitetna knjižnica, apr. 2016. 8 str. [COBISS.SI-ID 90692353]  
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3.12 Razstava 
2. GAZVODA, Mirjana (avtor razstave), KOREZ, Bernarda (avtor razstave), KAC, Dejan (avtor razstave). Šah - 
šport, znanost ali umetnost? : priložnostna razstava : razstavišče Avla Univerzitetne knjižnice Maribor, 28. 
oktober - 18. november 2016. [COBISS.SI-ID 90603777]  
 
3.25 Druga izvedena dela 
3. GAZVODA, Mirjana, JANŽEKOVIČ, Boža. 80-letnica psihologinje dr. Tilke Kren Obran : prireditev ob jubileju : 
Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 14. april 2016. [COBISS.SI-ID 90679553]  
 
Urednik 
4. Seznam novosti. Gazvoda, Mirjana (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. 
ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
 
Lektor 
5. SAHORNIK, Janja. Človeško telo v novodobniški duhovnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Sahornik], 2016. 52 
f. [COBISS.SI-ID 62604898]  
6. FERLEŽ, Jerneja, LORENC, Vesna, STAVBAR, Vlasta. Pozdrav iz UKM : vodnik Univerzitetne knjižnice Maribor. 
Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2016. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 90689025]  
 
BORUT GOMBAČ 
 
1.05 Poljudni članek 
1. GOMBAČ, Borut. Rokerji pojejo pesnike. Večer v nedeljo, ISSN 2350-5699, 17. apr. 2016, št. 107, str. 40, 
ilustr. [COBISS.SI-ID 86692609]  
2. GOMBAČ, Borut. Strasti so pač še zmeraj iste. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 13. feb. 2016, 72, [št.] 
36, ilustr. [COBISS.SI-ID 90607105]  
 
1.22 Intervju 
3. KOLMANČIČ, Petra (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec), SVETINA, Ivo (intervjuvanec). 19. 
slovenski dnevi knjige v Mariboru : Radio SLO 1, Radijski dnevnik, 15. april 2016. MMC RTV SLO, ISSN 1581-
372X. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik-radia-maribor/174400146. [COBISS.SI-ID 90854913]  
 
2.16 Umetniško delo 
4. KRAVOS, Marko, PREGL, Slavko, ZUPAN, Dim, VIDMAR, Janja, PIKALO, Matjaž, GLAVAN, Polona, KOREN, 
Majda, ZAJC, Lenart, GOMBAČ, Borut, HARAMIJA, Dragica (urednik). Geniji z nasmehom. Elektronska izd. 
Ljubljana: Genija, 2016. ISBN 978-961-280-327-8. ISBN 978-961-280-328-5. ISBN 978-961-280-329-
5. http://www.biblos.si/lib/book/9789612803278, http://www.e-knjiga.si/more_cover.php?recordID=184. 
[COBISS.SI-ID 286176000]  
6. GOMBAČ, Borut. Psiček iz megle. 1. izd. Maribor: Založba Obzorja, 2016. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-230-
503-1. [COBISS.SI-ID 89144577]  
7. GOMBAČ, Borut. Slovenski dnevi knjige v Mariboru : ko te napiše knjiga 2016. [Maribor: B. Gombač], 2016. 
[5] f. [COBISS.SI-ID 90606593]  
2.19 Radijska ali televizijska oddaja 
8. JAN ZORAN, Mojca (intervjuvanec), REDJKO, Mojca (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec), 
MEDVED, Zoran (oseba, ki intervjuva, urednik). Pogovor ob 19. slovenskih dnevih knjige : Hamlet v slovenskem 
prostoru. Maribor: RTV SLO. TV Maribor, 21. apr. 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dober-vecer/174397691. 
[COBISS.SI-ID 87282945]  
 
3.12 Razstava 
9. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave, avtor dodatnega besedila), GOMBAČ, Borut (avtor razstave, avtor dodatnega 
besedila). Hamlet - citati - parafraze : interaktivna knjižna razstava : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice 
Maribor, 15. april - 28. maj 2016. [COBISS.SI-ID 87002113]  
 
Urednik 
10. DODLEK, Tone (avtor, intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (urednik, oseba, ki intervjuva). Deveti čas : zapisi in 
eseji : 1990-2010 : predstavitev knjige v okviru cikla Zasedanja s knjigami v UKM. [COBISS.SI-ID 90680065]  
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Avtor dodatnega besedila 
11. VINCETIČ, Milan. Mermol, (Knjižna zbirka Frontier, 090). Maribor: Kulturni center, 2016. 173 str. ISBN 978-
961-6620-89-5. [COBISS.SI-ID 88359169]  
12. JELEN, Tonja. Pobalinka, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2016. 74 str. ISBN 978-961-6949-82-8. 
[COBISS.SI-ID 88933377]  
13. SCHWENTNER, Bojan. Razlike nas bogatijo, je dejal bogati revnemu, (Simfonica Slovenica, 004). Maribor: 
Kulturni center, 2016. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-6620-75-8. [COBISS.SI-ID 85337089]  
14. SCHWENTNER, Bojan. Razlike nas bogatijo, je dejal bogati revnemu, (Simfonica Slovenica, 004A). Maribor: 
Kulturni center, 2016. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-6620-90-1. [COBISS.SI-ID 88606721]  
15. DODLEK, Tone. Tilak, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2016. 46 str. ISBN 978-961-6949-81-1. 
[COBISS.SI-ID 88631553]  
Oseba, ki intervjuva 
16. DODLEK, Tone (avtor, intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (urednik, oseba, ki intervjuva). Deveti čas : zapisi in 
eseji : 1990-2010 : predstavitev knjige v okviru cikla Zasedanja s knjigami v UKM. [COBISS.SI-ID 90680065]  
 
BOŽA JANŽEKOVIČ 
 
1.05 Poljudni članek 
1. JANŽEKOVIČ, Boža, JANŽEKOVIČ, Franc. Strokovni sestanek v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru. Naša 
bolnišnica, Strokovni bilten, 2016, letn. 17, št. 2, str. 44-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 22451208]  
 
2.07 Bibliografija 
2. JANŽEKOVIČ, Boža, GAZVODA, Mirjana. Osebna bibliografija dr. Tilka Kren Obran : 1967-2016. Maribor: 
Univerzitetna knjižnica, apr. 2016. 8 str. [COBISS.SI-ID 90692353]  
 
3.25 Druga izvedena dela 
3. GAZVODA, Mirjana, JANŽEKOVIČ, Boža. 80-letnica psihologinje dr. Tilke Kren Obran : prireditev ob jubileju : 
Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 14. april 2016. [COBISS.SI-ID 90679553]  
4. SAPAČ, Irena (avtor razstave), JANŽEKOVIČ, Boža (avtor razstave). Življenje in delo prim. Aleksandra Stergerja 
: razstava ob jubileju : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 11. - 17. maj 2016. [COBISS.SI-
ID 90787073]  
 
Urednik 
5. Seznam novosti. Janžekovič, Boža (urednik 2002-, tehnični urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: 
Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
6. Univerzitetna knjižnica Maribor. Janžekovič, Boža (član uredniškega odbora 2011-). Maribor: Univerzitetna 
knjižnica, [199-]-. ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  
Oseba, ki intervjuva 
7. STOŽER, Andraž (intervjuvanec). Ladijska kabina "Pinta". V: Kje so naše ladje? : evropska noč raziskovalcev 
"Znanost za življenje". Maribor: Univerzitetna knjižnica, 30. 9. 2016. https://video.arnes.si/portal/asset. 
zul%3barnesvideo=AC8EFBFECA0BE732C69E2464BC29CADDA8BD4B69D3745C0BF4DADE64A369536A?id=U1K
RKYBTFcSiWVfYjq1psXET. [COBISS.SI-ID 89261313]  
 
DEJAN KAC 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
1. KAC, Dejan. Mariborski železniški most : 1846-1866-2016. Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590-
5966, 2016, letn. 87 = n. v. 52, zv. 4, str. 5-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 90403329]  
 
1.22 Intervju 
2. BOGIĆ, Mladen (intervjuvanec), KAC, Dejan (intervjuvanec), ILICH-KLANČNIK, Breda (intervjuvanec), 
RADMILOVIČ, Marko (avtor, oseba, ki intervjuva). Most! : v sklopu oddaje "Sledi časa" na Radio 1 RTV SLO, 20. 
3. 2016. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X. http://radioprvi.rtvslo.si/2016/03/most/. [COBISS.SI-ID 90629889]  
3. DREMELJ, Alenka (intervjuvanec), ROVŠNIK, Miloš (intervjuvanec), SAPAČ, Eva (intervjuvanec), DAMJANOVIĆ, 
Dean (intervjuvanec), KAC, Dejan (intervjuvanec). Železniška postaja v Mariboru : v sklopu oddaje "Aktualno" na 
Radio Maribor, 7. junij 2016. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X. http://4d.rtvslo.si/arhiv/aktualno-na-radiu-
maribor/174410450. [COBISS.SI-ID 90628609]  
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2.17 Katalog razstave 
4. KAC, Dejan, ILICH-KLANČNIK, Breda. Mariborski železniški most : 1846-1866-2016 : Knjižno in Likovno 
razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 8. 3.-11. 4. 2016 : [(foto)portret mariborskega železniškega mostu], 
(Razstavni katalogi UKM, zv. 7). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2016. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-
ID 86059521]  
 
3.12 Razstava 
5. KAC, Dejan (avtor razstave), ILICH-KLANČNIK, Breda (avtor razstave). Mariborski železniški most : 1846-1866-
2016 : dokumentarna razstava in (foto)portret železniškega mostu : Knjižno in Likovno razstavišče Univerzitetne 
knjižnice Maribor, 8. marec - 11. april 2016. [COBISS.SI-ID 90412289]  
6. GAZVODA, Mirjana (avtor razstave), KOREZ, Bernarda (avtor razstave), KAC, Dejan (avtor razstave). Šah - 
šport, znanost ali umetnost? : priložnostna razstava : razstavišče Avla Univerzitetne knjižnice Maribor, 28. 
oktober - 18. november 2016. [COBISS.SI-ID 90603777]  
3.25 Druga izvedena dela 
7. ILICH-KLANČNIK, Breda, KAC, Dejan. Z vlakom čez reko : z razstave Mariborski železniški most do mostu na 
vzhodu mesta : sprehod iz knjižnice v mesto. [COBISS.SI-ID 90565889]  
 
BRANKA KEREC 
 
1.04 Strokovni članek 
1. KEREC, Branka, SAPAČ, Irena. Trideset let od prvega zapisa v računalniški katalog Univerzitetne knjižnice 
Maribor. Knjižničarske novice, ISSN 0353-9237. [Tiskana izd.], 2016, letn. 26, št. 3/4, str. 11-13, fotogr. 
[COBISS.SI-ID 285771776]  
 
1.05 Poljudni članek 
2. KEREC, Branka. Kaj imajo skupnega knjižničarji in slaščičarstvo : tudi letošnji občni zbor Društva bibliotekarjev 
Maribor je potekal v zanimivem vzdušju. Knjižničarske novice, ISSN 0353-9237. [Tiskana izd.], 2016, letn. 26, št. 
7/8, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 287522048]  
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
3. KEREC, Branka. Društvo bibliotekarjev Maribor : predavanje na Posvetovanju sekcij Zveze bibliotekarskih 
društev Slovenije "Upravljanje znanja v knjižnicah", Maribor, 19. september 2016. http://www.zbds-
zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/predstavitev_dbm2016.pdf. [COBISS.SI-ID 91503361]  
 
Oseba, ki intervjuva 
4. LEGAT, Dunja (intervjuvanec). Skozi smeh se rojevajo najboljše ideje : intervju z mag. Dunjo 
Legat. Knjižničarske novice, ISSN 1580-4070, 2016, letn. 26, št. 11/12, str. 24-25, portret. http://old.nuk.uni-
lj.si/knjiznicarskenovice/v2/knjiznicarskenovice.aspx. [COBISS.SI-ID 90978305]  
 
Recenzent 
5. GOSTENČNIK, Nina (urednik, prevajalec, lektor), FRAS, Ivan (glavni in odgovorni urednik). Tehnični in 
vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Popisovanje arhivskega gradiva : zbornik 
mednarodne konference, Radenci, 13.-15. april 2016 = international conference proceedings, Radenci, April 13-
15, 2016, (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 15). Maribor: Pokrajinski 
arhiv, 2016. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6507-68-4. ISBN 978-961-6507-69-
1. http://www.pokarh-mb.si/si/s/193/zbornik-mednarodne-konference-radenci-2016.html. [COBISS.SI-
ID 86308353]  
 
ROSVITA KOCBEK PAVALEC 
 
Urednik 
1. Univerzitetna knjižnica Maribor. Kocbek-Pavalec, Rosvita (član uredniškega odbora 2012-). Maribor: 
Univerzitetna knjižnica, [199-]-. ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  
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GABRIJELA KOLBIČ 
 
1.04 Strokovni članek 
1. KOLBIČ, Gabrijela. Razglednice iz Zbirke drobnih tiskov Univerzitetne knjižnice Maribor. Dialogi, ISSN 0012-
2068, 2016, letn. 52, št. 11/12, str. 92-99, ilustr. [COBISS.SI-ID 12930846]  
 
1.22 Intervju 
2. KOLBIČ, Gabrijela (intervjuvanec). Razstava posvečena Partljiču : TV Maribor, Tele M, 12. februar 2016. MMC 
RTV SLO, ISSN 1581-372X. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174388106. [COBISS.SI-ID 90852609]  
 
1.25 Drugi sestavni deli 
3. KOLBIČ, Gabrijela. Leta 1846 je v Maribor pripeljal prvi vlak. Kamra, ISSN 2350-5559, 17. okt. 2016, 
fotogr. http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/prvi-vlak-v-maribor.html. [COBISS.SI-ID 91005441]  
4. KOLBIČ, Gabrijela. Ruše na razglednicah. Kamra, ISSN 2350-5559, 21. mar. 2016, 
fotogr. http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/ruse-na-razglednicah-2.html. [COBISS.SI-ID 91004929]  
5. KOLBIČ, Gabrijela. Največja gospoščina v Dravski dolini in rodbina Zabeo. Kamra, ISSN 2350-5559, 30. dec. 
2016, fotogr. http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/zabeo-najvecja-gosposcina-v-dravski-dolini.html. 
[COBISS.SI-ID 91005953]  
 
3.12 Razstava 
6. ILICH-KLANČNIK, Breda (avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave). 
Dr. Janko Šlebinger - fotograf družinske zgodbe : fotografska razstava : Likovno razstavišče Univerzitetne 
knjižnice Maribor, 17. november - 31. december 2016. [COBISS.SI-ID 90660865]  
7. KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave), ŠKOFLJANEC, Mateja (avtor razstave), TAVČAR-PERNEK, Desanka (avtor 
razstave). "Hotel sem prijeti sonce" : Prešernov nagrajenec za življenjsko delo 2016 : razstava v počastitev 
Prešernovega nagrajenca in kulturnega praznika v Knjižnem razstavišču Univerzitetne knjižnice Maribor, 9. 
februar - 5. marec 2016. [COBISS.SI-ID 90403585]  
8. PREMZL, Primož (avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave). 
Podobe slovenske Štajerske : domoznanska razstava : gostujoča razstava : Knjižnica Laško, 9. maj - 11. junij 
2016. [COBISS.SI-ID 90404609]  
9. PREMZL, Primož (avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave). 
Podobe slovenske Štajerske : domoznanska razstava : gostujoča razstava : Razstavna dvorana NUK-a Ljubljana, 
4. februar - 26. marec 2016. [COBISS.SI-ID 90403841]  
10. ILICH-KLANČNIK, Breda (avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor 
razstave). Prijateljstvo dveh Jankov : dr. Janko Šlebinger (1876-1951) in Janko Glazer (1893-1975) : 
dokumentarna razstava : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 17. november - 31. december 
2016. [COBISS.SI-ID 90660353]  
11. KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave). Promet - ceste in železnica : plakati iz 50-tih in 60-tih let : razstava 
plakatov iz Zbirke drobnih tiskov UKM : razstavišče Avla Univerzitetne knjižnice Maribor, 15. - 29. april 2016. 
[COBISS.SI-ID 90410241]  
12. KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave). Slovenija privlačna in lepa od nekdaj : avtorski plakati 20. stoletja iz 
Zbirke drobnih tiskov UKM : razstavišče Avla Univerzitetne knjižnice Maribor, 25. november - 31. december 
2016. [COBISS.SI-ID 90581505]  
13. KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave). Starejši plakati za zimske športe in tekme : razstava plakatov iz Zbirke 
drobnih tiskov UKM : razstavišče Avla Univerzitetne knjižnice Maribor, 5. - 30. januar 2016. [COBISS.SI-
ID 90404353]  
14. STAVBAR, Vlasta (avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave). Šport je resna stvar : razstava o 
življenju in delu prof. dr. Rajka Šugmana : gostujoča razstava : Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Bežigrad, 
20. november 2015 - 6. januar 2016. [COBISS.SI-ID 86832385]  
 
Urednik 
15. Seznam novosti. Kolbič, Gabrijela (urednik 2004-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. 
ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
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Diskutant 
16. GAZVODA, Mirjana, JANŽEKOVIČ, Boža. 80-letnica psihologinje dr. Tilke Kren Obran : prireditev ob jubileju : 
Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 14. april 2016. [COBISS.SI-ID 90679553]  
 
BERNARDA KOREZ 
 
1.05 Poljudni članek 
1. LEGAT, Dunja, KOREZ, Bernarda. Priložnosti in pasti elektronskih revij : strokovno srečanje o elektronskem 
založništvu v Univerzitetni knjižnici Maribor (UKM). UMniverzum, ISSN 2463-9303, nov. 2016, št. 2, str. 30-31, 
ilustr. [COBISS.SI-ID89483265]  
 
1.25 Drugi sestavni deli 
2. KOREZ, Bernarda. Blagoslov konj Čebelku v spomin. Selniške novice, maj 2016, leto [10], št. 27, str. 17. 
[COBISS.SI-ID 88548353]  
3. KOREZ, Bernarda. Cvetni sejem in delavnica pomladanskih aranžmajev. Selniške novice, maj 2016, leto [10], 
št. 27, str. 18. [COBISS.SI-ID 88548609]  
4. KOREZ, Bernarda. Čistilne akcije v botaničnem parku gradu Viltuš. Selniške novice, maj 2016, leto [10], št. 27, 
str. 18-19. [COBISS.SI-ID 88548865]  
5. KOREZ, Bernarda. Dedek mraz, kje si?. Selniške novice, maj 2016, leto [10], št. 27, str. 19. [COBISS.SI-
ID 88549121]  
6. KOREZ, Bernarda. Obisk Kraljice jabolk varovancem VDC Polž na Martinovo. Selniške novice, maj 2016, leto 
[10], št. 27, str. 20. [COBISS.SI-ID 88549377]  
7. KOREZ, Bernarda. Na sejmu Alpe Adria : Naturo 2016. Selniške novice, maj 2016, leto [10], št. 27, str. 20-21. 
[COBISS.SI-ID 88549633]  
 
3.12 Razstava 
8. GAZVODA, Mirjana (avtor razstave), KOREZ, Bernarda (avtor razstave), KAC, Dejan (avtor razstave). Šah - 
šport, znanost ali umetnost? : priložnostna razstava : razstavišče Avla Univerzitetne knjižnice Maribor, 28. 
oktober - 18. november 2016. [COBISS.SI-ID 90603777]  
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
9. KOREZ, Bernarda, VIHAR, Maja, LEGAT, Dunja. Kako povečati raziskovalni vpliv - spletna orodja ter odprti 
dostop : predavanje na Posvetovanju sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije "Upravljanje znanja v 
knjižnicah", Maribor, 20. september 2016. http://www.zbds-
zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/izvlecek_korez2016.pdf. [COBISS.SI-ID 90338561]  
 
Fotograf 
10. KOREZ, Bernarda. Blagoslov konj Čebelku v spomin. Selniške novice, maj 2016, leto [10], št. 27, str. 17. 
[COBISS.SI-ID 88548353]  
11. KOREZ, Bernarda. Cvetni sejem in delavnica pomladanskih aranžmajev. Selniške novice, maj 2016, leto [10], 
št. 27, str. 18. [COBISS.SI-ID 88548609]  
 
Drugo 
12. Kje so naše ladje? : evropska noč raziskovalcev "Znanost za življenje". Maribor: Univerzitetna knjižnica, 30. 
9. 2016. https://video.arnes.si/portal/asset. 
zul%3barnesvideo=AC8EFBFECA0BE732C69E2464BC29CADDA8BD4B69D3745C0BF4DADE64A369536A?id=U1K
RKYBTFcSiWVfYjq1psXET. [COBISS.SI-ID 89261057]  
 
SANDRA KURNIK ZUPANIČ 
 
1.22 Intervju 
1. KURNIK ZUPANIČ, Sandra (intervjuvanec), PETROVIČ, Miloš (intervjuvanec), LEGAT, Dunja (intervjuvanec). 
Univerzitetna knjižnica Maribor ponudila dva nova elektronska vira : TV Maribor, Tele M, 24. februar 
2016. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174390352. [COBISS.SI-ID 90852865]  
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DUNJA LEGAT 
 
1.05 Poljudni članek 
1. LEGAT, Dunja, KOREZ, Bernarda. Priložnosti in pasti elektronskih revij : strokovno srečanje o elektronskem 
založništvu v Univerzitetni knjižnici Maribor (UKM). UMniverzum, ISSN 2463-9303, nov. 2016, št. 2, str. 30-31, 
ilustr. [COBISS.SI-ID89483265]  
 
1.22 Intervju 
2. LEGAT, Dunja (intervjuvanec). Skozi smeh se rojevajo najboljše ideje : intervju z mag. Dunjo 
Legat. Knjižničarske novice, ISSN 1580-4070, 2016, letn. 26, št. 11/12, str. 24-25, portret. http://old.nuk.uni-
lj.si/knjiznicarskenovice/v2/knjiznicarskenovice.aspx. [COBISS.SI-ID 90978305]  
3. KURNIK ZUPANIČ, Sandra (intervjuvanec), PETROVIČ, Miloš (intervjuvanec), LEGAT, Dunja (intervjuvanec). 
Univerzitetna knjižnica Maribor ponudila dva nova elektronska vira : TV Maribor, Tele M, 24. februar 
2016. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174390352. [COBISS.SI-ID 90852865]  
 
2.25 Druge monografije in druga zaključena dela 
4. LEGAT, Dunja, PUŠNIK, Miro, VIHAR, Maja, KUNAVER, Uroš, ŠTUKELJ, Rok. Analysis of open access articles 
published in peer-reviewed journals by Slovenian researchers in 2015 : economics and quality : lecture at the 6th 
Convention of Slovenian Consortia for International Scientific Literature Brave New World or Challenging 
Reality? Outcomes and Return on Investment of Academic Libraries in a Changing Digital Landscape, Ljubljana, 
September 14th and 15th, 2016. Ljubljana: [s. l.], 2016. http://www.ctk.uni-
lj.si/publikacije/video/sicisl16pusniklegat.mp4, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6249&lang=sl
v. [COBISS.SI-ID 38815237]  
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
5. PUŠNIK, Miro, VIHAR, Maja, KUNAVER, Uroš, ŠTUKELJ, Rok, LEGAT, Dunja. Analysis of open access articles 
published in peer-reviewed journals by Slovenian researchers in 2015 : impact and economics : predstavitev na 
konferenci COBISS 2016, IZUM, Maribor, 22. 11. 
2016. http://home.izum.si/cobiss/konference/konf_2016/presentations/05_Miro_Pusnik.pdf. [COBISS.SI-
ID 91326977]  
6. KOREZ, Bernarda, VIHAR, Maja, LEGAT, Dunja. Kako povečati raziskovalni vpliv - spletna orodja ter odprti 
dostop : predavanje na Posvetovanju sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije "Upravljanje znanja v 
knjižnicah", Maribor, 20. september 2016. http://www.zbds-
zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/izvlecek_korez2016.pdf. [COBISS.SI-ID 90338561]  
 
NINA LONČAR 
 
1.22 Intervju 
1. LONČAR, Nina (intervjuvanec), BITENC, Demeter (intervjuvanec). Živeče fotografije v življenjski velikosti : 
Radio Slovenija 3, Kulturna panorama. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 9. jul. 2016. http://www.rtvslo.si/. 
[COBISS.SI-ID 91064833]  
2. LONČAR, Nina (intervjuvanec). Letos mineva 120 let od prve kinopredstave v tedanji pivnici Götz : Radio 
Maribor, Dnevnik. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 30. jun. 2016. http://www.rtvslo.si/radiomaribor/. 
[COBISS.SI-ID 91062529]  
 
2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid 
3. Wilhelm Tegetthoff. LONČAR, Nina. Maribor: Univerzitetna knjižnica, Enota za domoznanstvo, 2010-
. http://www.tegetthoff.si/. [COBISS.SI-ID 66581761]  
4. Živeče fotografije v življenski velikosti. LONČAR, Nina. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2016-
. http://kinematografivmariboru.si/. [COBISS.SI-ID 90847745]  
 
2.17 Katalog razstave 
5. LONČAR, Nina (avtor, avtor razstave). "Živeče fotografije v življenjski velikosti" : 120 let kinematografov v 
Mariboru : poletna domoznanska razstava : razstavišča Univerzitetne knjižnice Maribor, 30. junij - 5. september 
2016. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2016. [5] str., fotogr. [COBISS.SI-ID 90630145]  
 
 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=89483265
http://old.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/v2/knjiznicarskenovice.aspx
http://old.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/v2/knjiznicarskenovice.aspx
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=90978305
http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174390352
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=90852865
http://www.ctk.uni-lj.si/publikacije/video/sicisl16pusniklegat.mp4
http://www.ctk.uni-lj.si/publikacije/video/sicisl16pusniklegat.mp4
http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6249&lang=slv
http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6249&lang=slv
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=38815237
http://home.izum.si/cobiss/konference/konf_2016/presentations/05_Miro_Pusnik.pdf
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=91326977
http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/izvlecek_korez2016.pdf
http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/izvlecek_korez2016.pdf
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=90338561
http://www.rtvslo.si/
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=91064833
http://www.rtvslo.si/radiomaribor/
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=91062529
http://www.tegetthoff.si/
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=66581761
http://kinematografivmariboru.si/
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=90847745
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=90630145


Urednik 
6. Mariborski biografski leksikon. Lončar, Nina (urednik 2006-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, Enota za 
domoznanstvo, 2006-. http://www.ukm.um.si/mariborski-biografski-leksikon. [COBISS.SI-ID 66582017]  
7. Univerzitetna knjižnica Maribor. Lončar, Nina (glavni urednik 2012-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, [199-]-
. ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  
Intervjuvanec 
8. TOMAŽIČ, Bojan. Prvi film so v Mariboru zavrteli v pivnici Götz : 120 let je, kar je v Maribor prišel kino. Večer, 
ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 30. jun. 2016, 72, [št] 150, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 87894017]  
 
Drugo 
9. RAK, Peter. Od Grand Elektro Bioskopa do Koloseja : sto dvajset let kinematografije. Delo, ISSN 0350-7521, 
30. jun. 2016, leto 58, št. 150, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 87679489]  
 
RENATA MOČNIK 
 
3.12 Razstava 
1. MOČNIK, Renata (avtor razstave). Standardi gradijo zaupanje : priložnostna razstava ob svetovnem dnevu 
standardizacije : 2. nadstropje Univerzitetne knjižnice Maribor, 14. do 22. oktober 2016. [COBISS.SI-
ID 90607361]  
2. VERBIĆ, Saša (avtor razstave), SINDIK, Dušan (avtor razstave), JAKOŠ, Slobodan (avtor razstave), SALMIČ 
KOVAČIČ, Karmen (avtor razstave), MOČNIK, Renata (avtor razstave), et al. Znameniti Slovenci v Beogradu : 
pregledna razstava : Knjižno in Likovno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 17. december 2015 - 31. 
januar 2016. [COBISS.SI-ID 86826497]  
 
Urednik 
3. Seznam novosti. Močnik, Renata (urednik 2014-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 
2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
 
ALJOŠA NIKL 
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
1. NIKL, Aljoša, BEZGET, Jan, OŠTIR, Bojan. Implementacija lokalnih katalogov knjižnic Univerze v Mariboru v 
centralni indeks univerzitetnega iskalnika UM:NIK : predavanje na Posvetovanju sekcij Zveze bibliotekarskih 
društev Slovenije "Upravljanje znanja v knjižnicah", Maribor, 20. september 2016. http://www.zbds-
zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/izvlecek_nikl2016.pdf. [COBISS.SI-ID 90338817]  
 
BOJAN OŠTIR 
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
1. NIKL, Aljoša, BEZGET, Jan, OŠTIR, Bojan. Implementacija lokalnih katalogov knjižnic Univerze v Mariboru v 
centralni indeks univerzitetnega iskalnika UM:NIK : predavanje na Posvetovanju sekcij Zveze bibliotekarskih 
društev Slovenije "Upravljanje znanja v knjižnicah", Maribor, 20. september 2016. http://www.zbds-
zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/izvlecek_nikl2016.pdf. [COBISS.SI-ID 90338817]  
 
Oseba, ki intervjuva 
2. GYÖRKÖS, József (intervjuvanec). Ladijska kabina "Santa Maria". V: Kje so naše ladje? : evropska noč 
raziskovalcev "Znanost za življenje". Maribor: Univerzitetna knjižnica, 30. 9. 
2016. https://video.arnes.si/portal/asset. 
zul%3barnesvideo=AC8EFBFECA0BE732C69E2464BC29CADDA8BD4B69D3745C0BF4DADE64A369536A?id=U1K
RKYBTFcSiWVfYjq1psXET. [COBISS.SI-ID 89261569]  
 
ZDENKA PETERMANEC 
 
1.22 Intervju 
1. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). Repozitorij v knjižnici : TV Maribor, 
Tele M. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 8. dec. 2016. http://www.rtvslo.si/. [COBISS.SI-ID 91137537]  
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Urednik 
2. Knjižnica. Petermanec, Zdenka (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije, 1957-. ISSN 0023-2424. http://knjiznica.zbds-
zveza.si/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-L1LNKFLF. [COBISS.SI-ID 331277]  
3. Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto .... Petermanec, Zdenka (odgovorni urednik 2009-). 
Maribor: Univerzitetna knjižnica, 19??-. [COBISS.SI-ID 33143041]  
4. Slovenika. Petermanec, Zdenka (član uredniškega sveta 2015-). Beograd: Nacionalni savet slovenačke 
nacionalne manjine: = Nacionalni svet slovenske narodne manjšine, 2015-. http://slovenci.rs/slovenika/. 
[COBISS.SI-ID 85326593]  
 
MILOŠ PETROVIČ 
 
1.22 Intervju 
1. KURNIK ZUPANIČ, Sandra (intervjuvanec), PETROVIČ, Miloš (intervjuvanec), LEGAT, Dunja (intervjuvanec). 
Univerzitetna knjižnica Maribor ponudila dva nova elektronska vira : TV Maribor, Tele M, 24. februar 
2016. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174390352. [COBISS.SI-ID 90852865]  
 
3.25 Druga izvedena dela 
2. PETROVIČ, Miloš, GRAŠIČ, Jerneja. Elektronski viri in aplikacije s področja logistike ter orodja za citiranje 
EndNote in Zotero : Fakulteta za logistiko UM, 2. marec 2016, Celje. [COBISS.SI-ID 86894337]  
3. PETROVIČ, Miloš, GRAŠIČ, Jerneja. Elektronski viri in aplikacije ter orodja za citiranje EndNote in Zotero : 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM, 2. februar 2016, Maribor. [COBISS.SI-
ID 86894081]  
4. PETROVIČ, Miloš, GRAŠIČ, Jerneja. Elektronski viri s področja prava in orodja za citiranje, praktična uporaba 
EndNote in Zotero : Pravna fakulteta UM, 12. januar 2016, Maribor. [COBISS.SI-ID 86801409]  
5. PETROVIČ, Miloš, GRAŠIČ, Jerneja. Predstavitev aplikacij in orodij ter informacijskih virov s področja prava : 
Pravna fakulteta UM, 22. marca 2016, Maribor. [COBISS.SI-ID 86894593]  
 
Urednik 
6. Seznam novosti. Petrovič, Miloš (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 
2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
 
Oseba, ki intervjuva 
7. KOROŠEC, Valerija (intervjuvanec). Ladijska kabina "Beagle". V: Kje so naše ladje? : evropska noč 
raziskovalcev "Znanost za življenje". Maribor: Univerzitetna knjižnica, 30. 9. 
2016. https://video.arnes.si/portal/asset. 
zul%3barnesvideo=AC8EFBFECA0BE732C69E2464BC29CADDA8BD4B69D3745C0BF4DADE64A369536A?id=U1K
RKYBTFcSiWVfYjq1psXET. [COBISS.SI-ID 89263873]  
 
PATRICIJA REMŠAK 
 
Urednik 
1. STAVBAR, Vlasta (urednik, član uredniškega odbora). Framsko : zgodovina Frama z okolico. Rače: Občina 
Rače-Fram, 2013-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-92322-1-7. [COBISS.SI-ID 74997249]  
2. Univerzitetna knjižnica Maribor. Remšak, Patricija (član uredniškega odbora 2012-). Maribor: Univerzitetna 
knjižnica, [199-]-. ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  
Grafični oblikovalec 
3. NEMEC, Anita (umetnik), FRANGEŽ, Zdenko (umetnik), KRESNIK, Andrej (umetnik), KOBAL, Iztok (umetnik), 
POMER, Suzana (umetnik), ŠETAR, Viljem (umetnik), ŠIVEC, Maja (umetnik), ŽIBERNA, Aleš (umetnik), et al. 10 
let Fotografskega društva TOTIFOTO : Avla UKM, 7. do 27. junij 2016. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2016. 4 
str. (zloženka), ilustr. [COBISS.SI-ID 87311873]  
4. ČOBAL, Bogdan (umetnik), GAJSER, Irena (umetnik), MIRT, Marjan (umetnik), ŠUBIC, Jože (umetnik), MATIĆ 
TRSTENJAK, Slađana (umetnik), STRAMEC, Lucija (umetnik), KRAŠNA, Anka (umetnik), DREV, Marjan (umetnik), 
HOUŠKA PAVLIN, Milena (umetnik), GRAUF, Stojan (umetnik), PRATNEKER, Gregor (umetnik). Kot jambor 
pokončni : Likovno razstavišče UKM, 12. do 16. junij 2016. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2016. 4 str. 
(zloženka), ilustr. [COBISS.SI-ID 87286017]  
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5. MAHAT, Leyla (umetnik). Nebo in zemlja : Likovno razstavišče UKM, 12. oktober do 2. november 2016. 
Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2016. 4 str. (zloženka), ilustr. [COBISS.SI-ID 88970241]  
6. AVSEC, Jurij (umetnik). Valovanje svetlobe skozi veter : fotografska razstava v sklopu evropskega projekta 
Znanost za življenje 2016 : Avla UKM, 30. 9.-26. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 88956673]  
 
KARMEN SALMIČ 
 
1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
1. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Zvezdno nebo nad Mariborom. V: RUKAVINA, Vladimir, et al. 70 let Koncertne 
poslovalnice Maribor : 1946-2016. Maribor: Kulturno-prireditveni center Narodni dom, 2016, str. 30-39, fotogr. 
[COBISS.SI-ID 90826497]  
 
2.08 Doktorska disertacija 
2. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Demetrij Žebrè in sodobne slogovne tendence slovenske glasbe : doktorska 
disertacija. Ljubljana: [K. Salmič Kovačič], 2016. 204 f. [COBISS.SI-ID 61717090]  
 
3.12 Razstava 
3. VERBIĆ, Saša (avtor razstave), SINDIK, Dušan (avtor razstave), JAKOŠ, Slobodan (avtor razstave), SALMIČ 
KOVAČIČ, Karmen (avtor razstave), MOČNIK, Renata (avtor razstave), et al. Znameniti Slovenci v Beogradu : 
pregledna razstava : Knjižno in Likovno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 17. december 2015 - 31. 
januar 2016. [COBISS.SI-ID 86826497]  
 
Urednik 
4. Seznam novosti. Salmič Kovačič, Karmen (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 
2002-. ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
 
Avtor dodatnega besedila 
5. Komorni ciklus. Salmič Kovačič, Karmen (avtor dodatnega besedila 2000-). Maribor: Narodni dom: Koncertna 
poslovalnica, 2000-. [COBISS.SI-ID 45127681]  
6. Simfonični orkester Mariborske filharmonije. Salmič, Karmen (avtor dodatnega besedila 1996-). Maribor: 
Narodni dom Maribor: Koncertna poslovalnica: SNG Maribor: Radio Maribor, [19??]-. [COBISS.SI-ID 5390852]  
 
Recenzent 
7. BEVC VARL, Valentina (urednik), HABJANIČ, Oskar (urednik). Evropa v času Franza Liszta = Europe in the time 
of Franz Liszt : the collected volume of the symposium 13.-15. 10. 2016 = [zbornik mednarodnega simpozija, 13.-
15. 10. 2016], (Zbirka Museoeurope, 3). Maribor: Pokrajinski muzej: = Regional Museum, 2016. ISBN 978-961-
93424-5-9. http://www.museoeurope.si/userfiles/MuseoEurope_2016.pdf, http://www.museoeurope.si. 
[COBISS.SI-ID 88735745]  
8. STEFANIJA, Leon. Zgodovina glasbenega šolstva na Slovenskem. [Ljubljana: s. n., 2016]. 
Ilustr. http://http://slovenskaglasbenadela.ff.uni-lj.si/?page_id=433. [COBISS.SI-ID 63290466]  
 
NATAŠA STADLER 
 
Urednik 
1. Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto .... Stadler, Nataša (urednik 2010-). Maribor: 
Univerzitetna knjižnica, 19??-. [COBISS.SI-ID 33143041]  
 
VLASTA STAVBAR 
 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 
1. STAVBAR, Vlasta, ŠTEFANEC, Tanja. Raritetno gradivo v Univerzitetni knjižnici Maribor : predstavitev zbirke 
raritet v UKM in prikaz obnove raritetne knjige. V: FRAS, Ivan (ur.), GOSTENČNIK, Nina (ur.). Tehnični in 
vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Popisovanje arhivskega gradiva : zbornik 
mednarodne konference, Radenci, 13.-15. april 2016 = international conference proceedings, Radenci, April 13-
15, 2016, (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, ISSN 1581-7407, 15). Maribor: 
Pokrajinski arhiv, 2016, str. 439-462, ilustr. http://www.pokarh-
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mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/radenci_2016/439-462_stavbar_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 1415557]  
 
 
1.22 Intervju 
2. GLAZER, Alenka (intervjuvanec), TANCER-KAJNIH, Darka (intervjuvanec), STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), 
ANDREJ, Peter (intervjuvanec). V čast Alenki Glazer : TV Maribor, Dnevnik, 23. marec 2016. MMC RTV SLO, ISSN 
1581-372X. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174395735. [COBISS.SI-ID 90853633]  
3. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). Repozitorij v knjižnici : TV Maribor, 
Tele M. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 8. dec. 2016. http://www.rtvslo.si/. [COBISS.SI-ID 91137537]  
4. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), ŠTEFANEC, Tanja (intervjuvanec). Več kot obrt - knjigoveštvo v Mariboru 
skozi čas : Radio Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 15. sep. 2016. http://www.rtvslo.si/. [COBISS.SI-
ID 91065089]  
5. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). Univerzitetna knjižnica Maribor hrani obsežen fond knjižnega in ne 
knjižnega gradiva : Radio Maribor, Štajerske miniature. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 29. nov. 
2016. http://www.rtvslo.si/. [COBISS.SI-ID91137281]  
 
2.19 Radijska ali televizijska oddaja 
6. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), TOMAŽIČ, Dušan (oseba, ki intervjuva, urednik). Dr. Vlasta Stavbar : 
Televizija Maribor : oddaja Dober večer. Maribor: Televizija Maribor, 5. mar. 
2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dober-vecer/174392339. [COBISS.SI-ID 86313729]  
 
2.25 Druge monografije in druga zaključena dela 
7. FERLEŽ, Jerneja, LORENC, Vesna, STAVBAR, Vlasta. Greetings from the UKM : the University of Maribor 
Library guide. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2016. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 90689281]  
8. FERLEŽ, Jerneja, LORENC, Vesna, STAVBAR, Vlasta. Pozdrav iz UKM : vodnik Univerzitetne knjižnice Maribor. 
Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2016. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 90689025]  
 
3.12 Razstava 
9. ILICH-KLANČNIK, Breda (avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave). 
Dr. Janko Šlebinger - fotograf družinske zgodbe : fotografska razstava : Likovno razstavišče Univerzitetne 
knjižnice Maribor, 17. november - 31. december 2016. [COBISS.SI-ID 90660865]  
10. PREMZL, Primož (avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave). 
Podobe slovenske Štajerske : domoznanska razstava : gostujoča razstava : Knjižnica Laško, 9. maj - 11. junij 
2016. [COBISS.SI-ID 90404609] 
11. PREMZL, Primož (avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave). 
Podobe slovenske Štajerske : domoznanska razstava : gostujoča razstava : Razstavna dvorana NUK-a Ljubljana, 
4. februar - 26. marec 2016. [COBISS.SI-ID 90403841]  
12. ILICH-KLANČNIK, Breda (avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor 
razstave). Prijateljstvo dveh Jankov : dr. Janko Šlebinger (1876-1951) in Janko Glazer (1893-1975) : 
dokumentarna razstava : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 17. november - 31. december 
2016. [COBISS.SI-ID 90660353]  
13. JANEŽIČ, Helena (avtor razstave), NIDORFER, Mirko (avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor razstave). 
"Stop! - Cenzura" : razstava prepovedanih knjig iz arhivov NUK in UKM : razstavišče Avla Univerzitetne knjižnice 
Maribor, 17. april - 7. maj 2015. [COBISS.SI-ID 86831873]  
14. STAVBAR, Vlasta (avtor razstave), KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave). Šport je resna stvar : razstava o 
življenju in delu prof. dr. Rajka Šugmana : gostujoča razstava : Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Bežigrad, 
20. november 2015 - 6. januar 2016. [COBISS.SI-ID 86832385]  
15. STAVBAR, Vlasta (avtor razstave). UKM predstavlja Lissa album 1866 : Knjižno razstavišče Univerzitetne 
knjižnice Maribor, 1. do 16. junij 2016. [COBISS.SI-ID 87286273]  
16. ŠTEFANEC, Tanja (avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor razstave). Več kot obrt : knjigoveštvo v Mariboru 
skozi čas : razstava : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 15. september - 12. november 2016. 
[COBISS.SI-ID 90604801]  
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3.25 Druga izvedena dela 
17. CIGLENEČKI, Marjeta, KRAJNC-VREČKO, Fanika, BRAČIČ, Bojan, POTRATA, Majda, PIVEC, Franci, STAVBAR, 
Vlasta, et al. Primož Trubar na naših vsakdanjih poteh : okrogla miza, 8. junij 2016, Glazerjeva dvorana 
Univerzitetne knjižnice Maribor. [COBISS.SI-ID 90657537]  
 
Urednik 
18. Časopis za zgodovino in narodopisje. Stavbar, Vlasta (član uredniškega odbora 1998-, glavni in odgovorni 
urednik 2006-). Maribor: Univerza v Mariboru: Zgodovinsko društvo Maribor, 1904-. ISSN 0590-5966. 
[COBISS.SI-ID 769284]  
19. STAVBAR, Vlasta (urednik, član uredniškega odbora). Framsko : zgodovina Frama z okolico. Rače: Občina 
Rače-Fram, 2013-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-92322-1-7. [COBISS.SI-ID 74997249]  
20. Kronika. Stavbar, Vlasta (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 
Sekcija za krajevno zgodovino, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]  
21. Seznam novosti. Stavbar, Vlasta (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 
2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
 
Recenzent 
22. BEVC VARL, Valentina (urednik), HABJANIČ, Oskar (urednik). Evropa v času Franza Liszta = Europe in the 
time of Franz Liszt : the collected volume of the symposium 13.-15. 10. 2016 = [zbornik mednarodnega 
simpozija, 13.-15. 10. 2016], (Zbirka Museoeurope, 3). Maribor: Pokrajinski muzej: = Regional Museum, 2016. 
ISBN 978-961-934249. http://www.museoeurope.si/userfiles/MuseoEurope_2016.pdf, 
 http://www.museoeurope.si. [COBISS.SI-ID 88735745]  
 
Avtor razstave 
23. AVSEC, Jurij (umetnik). Valovanje svetlobe skozi veter : fotografska razstava v sklopu evropskega projekta 
Znanost za življenje 2016 : Avla UKM, 30. 9.-26. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 88956673]  
 
Drugo 
24. GLAZER, Alenka (intervjuvanec), LOMBERGAR, Janez (scenarist, urednik), PÖSCHL, Andraž (urednik). 
Spomini : Alenka Glazer. Ljubljana: RTV Slovenija, Televizija Slovenija, cop. 2016. 1 video DVD (200 min, 15 sek), 
barve, č-b, zvok. [COBISS.SI-ID 86310657]  
25. ČUŠ, Franc (avtor, avtor razstave). Dr. Anton Korošec 75-letnica smrti (12. 5. 1872-14. 12. 1940). Prepih, 
ISSN 1408-8967, 1. jan. 2016, str. 14. [COBISS.SI-ID 90849281]  
 
MATEJA ŠKOFLJANEC 
 
3.12 Razstava 
1. KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave), ŠKOFLJANEC, Mateja (avtor razstave), TAVČAR-PERNEK, Desanka (avtor 
razstave). "Hotel sem prijeti sonce" : Prešernov nagrajenec za življenjsko delo 2016 : razstava v počastitev 
Prešernovega nagrajenca in kulturnega praznika v Knjižnem razstavišču Univerzitetne knjižnice Maribor, 9. 
februar - 5. marec 2016. [COBISS.SI-ID 90403585]  
 
3.25 Druga izvedena dela 
2. ŠKOFLJANEC, Mateja, HARING, Veronika, TERŽAN-KOPECKY, Karmen, DEBENJAK, Božidar, DEBENJAK, Primož, 
PUNGARTNIK, Marjan, PIVEC, Polona, ČERNE, Urška P., PARTLJIČ, Tone, PROTNER, Jože. Nemški književniki, 
doma iz Maribora : okrogla miza v počastitev 80. obletnice rojstva Doris Debenjak : Glazerjeva dvorana 
Univerzitetne knjižnice Maribor, 20. oktober 2016. [COBISS.SI-ID 90778881]  
 
Urednik 
3. Seznam novosti. Škofljanec, Mateja (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. 
ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953]  
 
Prevajalec 
4. Časopis za zgodovino in narodopisje. Škofljanec, Mateja (prevajalec 2008-). Maribor: Univerza v Mariboru: 
Zgodovinsko društvo Maribor, 1904-. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 769284]  
5. Univerzitetna knjižnica Maribor. Škofljanec, Mateja (prevajalec 2012-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 
[199-]-. ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  
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6. Wilhelm Tegetthoff. LONČAR, Nina. Maribor: Univerzitetna knjižnica, Enota za domoznanstvo, 2010-
. http://www.tegetthoff.si/. [COBISS.SI-ID 66581761]  
 
 
KRISTINA ŠROT 
 
3.11 Radijski ali TV dogodek 
1. ŠROT, Kristina (intervjuvanec). Študentski oktober : v sklopu oddaje V svetu odraslih na BKTV, 8. november 
2016. https://www.youtube.com/watch?v=qHPMR1Wk0Oo. [COBISS.SI-ID 89423873]  
 
TANJA ŠTEFANEC 
 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 
1. STAVBAR, Vlasta, ŠTEFANEC, Tanja. Raritetno gradivo v Univerzitetni knjižnici Maribor : predstavitev zbirke 
raritet v UKM in prikaz obnove raritetne knjige. V: FRAS, Ivan (ur.), GOSTENČNIK, Nina (ur.). Tehnični in 
vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Popisovanje arhivskega gradiva : zbornik 
mednarodne konference, Radenci, 13.-15. april 2016 = international conference proceedings, Radenci, April 13-
15, 2016, (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, ISSN 1581-7407, 15). Maribor: 
Pokrajinski arhiv, 2016, str. 439-462, ilustr. http://www.pokarh-
mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/radenci_2016/439-462_stavbar_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 1415557]  
 
1.22 Intervju 
2. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), ŠTEFANEC, Tanja (intervjuvanec). Več kot obrt - knjigoveštvo v Mariboru 
skozi čas : Radio Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 15. sep. 2016. http://www.rtvslo.si/. [COBISS.SI-
ID 91065089]  
 
3.12 Razstava 
3. ŠTEFANEC, Tanja (avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor razstave). Več kot obrt : knjigoveštvo v Mariboru 
skozi čas : razstava : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 15. september - 12. november 2016. 
[COBISS.SI-ID 90604801]  
 

http://www.tegetthoff.si/
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=66581761
https://www.youtube.com/watch?v=qHPMR1Wk0Oo
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=89423873
http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/radenci_2016/439-462_stavbar_2016.pdf
http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/radenci_2016/439-462_stavbar_2016.pdf
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1415557
http://www.rtvslo.si/
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=91065089
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=90604801


PRILOGA 8 

 

 

 

 

 

Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu (anketa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z vprašalnikom želi Komisija za kakovost UKM v sodelovanju s Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze ugotoviti, ali ste zaposleni
zadovoljni s posameznimi dejavniki, ki vplivajo na pozitivno klimo in vaše počutje v delovnem okolju. Zavedamo se, da nismo zajeli
vseh dejavnikov, ki vplivajo nanj in da njihova formulacija ni povsem nedvoumna. Kljub temu vas prosimo, da se v skladu z vašim
mnenjem in izkušnjami iskreno opredelite do posameznih trditev. Pod točko 8 lahko vpišete vaše pobude, predloge in pripombe, ki jih
bomo sporočili vodstvu knjižnice. Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš dragoceni čas in trud, ki ste ju namenili za izpolnjevanje
vprašalnika.

Komisija za kakovost UKM

1. Imam opravljen bibliotekarski izpit

da

ne

 sploh ne drži ne drži drži popolnoma drži

odnosi z neposrednimi
sodelavci/sodelavkami
so dobri

odnos z neposredno
nadrejeno osebo je
ustrezen

posamezne
organizacijske
enote knjižnice dobro
sodelujejo med seboj

odnosi med vsemi
zaposlenimi v
knjižnici so dobri

z delom neposredno
nadrejenega sem
zadovoljen/zadovoljna

z delom
vodstva knjižnice sem
zadovoljen/zadovoljna

v delovnem okolju ne
zaznavam mobinga

2. Odnos med zaposlenimi*



 sploh ne drži ne drži drži popolnoma drži

opremljenost delovnega
mesta je dobra

varnost na delovnem
mestu je zagotovljena

s prihodom/odhodom v
knjižnico nimam težav
(možnost parkiranja)

delovni čas mi ustreza

delovno mesto mi
omogoča ustrezno
socialno varnost

plača mi ustreza

3. Materialni delovni pogoji*

 sploh ne drži ne drži drži popolnoma drži

delo in naloge so jasno
opredeljene

napotki nadrejenih so
jasni

delo je kreativno

pri delu sem
samostojen/samostojna

moji predlogi in pobude
so upoštevani

za dobro opravljeno delo
sem
pohvaljen/pohvaljena,
nagrajen/nagrajena

uspešnost mojega dela
se vrednoti po vnaprej
znanih merilih

nadrejena oseba mi
jasno utemelji oceno
moje delovne
uspešnosti

s svojim delom
prispevam k
uspešnosti knjižnice

z delom v knjižnici sem
zadovoljen/zadovoljna

4. Delo in naloge*



 sploh ne drži ne drži drži popolnoma drži

za svoje delo se želim
dodatno strokovno
izobraževati

knjižnica me podpira pri
dodatnem strokovnem
izobraževanju

s svojim delovnim
mestom sem
zadovoljen/zadovoljna

kriteriji za napredovanje
so jasni

izvedba letnih
razgovorov zaposlenih
je koristna

5. Kariera*

 sploh ne drži ne drži drži popolnoma drži

o dogajanju v
knjižnici sem dobro
obveščen/obveščena

seznanjen/seznanjena
sem z akti UM in UKM

spletne strani knjižnice
mi omogočajo dostop do
potrebnih informacij

intranet mi omogoča
dostop do potrebnih
informacij

vodstvo knjižnice mi
posreduje potrebne
informacije

neposredno nadrejeni
mi posreduje potrebne
informacije

6. Informiranost*

7. Zaupajte nam prosim, ali bi se knjižnica morala prilagajati zahtevam sodobnega časa in kako?*



8. Veseli bomo vaših pobud, predlogov in pripomb za dvig vašega zadovoljstva
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Meritve dejavnosti slovenskih knjižnic (vprašalnik) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poročilo o delu visokošolske knjižnice za leto 2016

Narodna in univerzitetna knjižnica/Center za razvoj knjižnic - CeZaR 
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01). 
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95). 
Posredovanje podatkov je obvezno.

1 Uradni podatki

ime knjižnice

naslov knjižnice

kraj knjižnice

pošta in poštna številka knjižnice

občina, v kateri ima knjižnica sedež

telefon knjižnice

telefaks knjižnice

elektronski naslov knjižnice

ime in priimek vodje knjižnice

elektronski naslov vodje knjižnice

URL

sigla

ISIL

Dodatni podatki za nesamostojne knjižnice

naziv pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje

poslovni naslov pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje

poslovni naslov pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje (kraj)

ODKLENJEN vpisni list |Verzija: 1 | Datum: 31. 1. 2017 | Stran 1/16



poslovni naslov pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje (pošta)

telefon pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje

telefaks pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje

elektronski naslov pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje

URL pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje

ime in priimek direktorja (poslovodnega organa) pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje

Tip knjižnice:

Izposojevališča knjižnice:

skupno število izposojevališč knjižnice (knjižnica ima načeloma vsaj eno izposojevališče)

število dislociranih enot

naziv dislocirane enote

naslov dislocirane enote

ODKLENJEN vpisni list |Verzija: 1 | Datum: 31. 1. 2017 | Stran 2/16



2 Knjižnična zbirka, prirast in odpis

2.1 Knjižno gradivo

2.1.1 Zbirka knjižnega gradiva (inv. enote):
knjige, brošure disertacije, mag., dipl.,

razisk. nal.
serijske publikacije patenti standardi SKUPAJ

2.1.2 Prirast knjižnega gradiva:

a) Prirast knjižnega gradiva po načinu pridobivanja (inv. enote):
 knjige, brošure disertacije,

mag., dipl.,
razisk. nal.

serijske
publikacije

patenti standardi SKUPAJ

nakup

obvezni izvod
po zakonu

obvezni izvod
ustanove

(univerze,
fakultete)

zamena

dar

SKUPAJ

b) Prirast knjižnega gradiva ne glede na način pridobivanja (naslovi):
knjige, brošure disertacije, mag., dipl.,

razisk. nal.
serijske publikacije patenti standardi SKUPAJ

2.1.3 Odpis knjižnega gradiva (inv. enote):
knjige, brošure disertacije, mag., dipl.,

razisk. nal.
serijske publikacije patenti standardi SKUPAJ
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2.2 Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih

2.2.1 Zbirka neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote):
avdiovizualno gradivo elektronske publikacije na fizičnih

nosilcih
drugo neknjižno gradivo SKUPAJ

2.2.2 Prirast neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih po načinu pridobivanja (inv. enote):
 avdiovizualno gradivo elektronske publikacije na

fizičnih nosilcih
drugo neknjižno gradivo SKUPAJ

nakup

obvezni izvod po zakonu

obvezni izvod ustanove
(univerze, fakultete)

zamena

dar

SKUPAJ

2.2.3 Odpis neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote):
avdiovizualno gradivo elektronske publikacije na fizičnih

nosilcih
drugo neknjižno gradivo SKUPAJ
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2.3 Skupaj knjižnična zbirka, prirast in odpis

2.3.1 Skupaj knjižnična zbirka (inv. enote):
knjižno gradivo neknjižno gradivo SKUPAJ

2.3.2 Skupaj prirast knjižničnega gradiva (inv. enote):
knjižno gradivo neknjižno gradivo SKUPAJ

2.3.3 Skupaj odpis knjižničnega gradiva (inv. enote):
knjižno gradivo neknjižno gradivo SKUPAJ
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2.4 Elektronski viri, dostopni na daljavo

2.4.1 Elektronski viri, dostopni na daljavo (število naslovov na dan 31. 12. 2016 navedite v skladu s tipologijo v prilogi
Elektronski viri v slovenskih knjižnicah):

e-knjige: diplomske,
magistrske, specialistične

naloge in disertacije s
celimi besedili

druge e-knjige naročene podatkovne
zbirke

podatkovne zbirke, ki jih
gradi knjižnica (samostojno
ali v sodelovanju z drugimi

ustanovami)

drugi digitalni dokumenti

Od tega elektronski viri, ki ste jih pridobili v sodelovanju z drugimi ustanovami (npr. konzorcij) in pri katerih participirate
pri naročnini  oziroma ste sodelovali pri gradnji podatkovnih zbirk (število naslovov na dan 31. 12. 2016 navedite v
skladu s tipologijo v prilogi Elektronski viri v slovenskih knjižnicah):

e-knjige: diplomske,
magistrske, specialistične

naloge in disertacije s
celimi besedili

druge e-knjige naročene podatkovne
zbirke

podatkovne zbirke, ki jih
gradi knjižnica (v

sodelovanju z drugimi
ustanovami)

drugi digitalni dokumenti

Število elektronskih virov, ki ste jih kupili samostojno ali v sodelovanju z drugimi ustanovami (nakup):

2.4.2 Število na novo pridobljenih naslovov elektronskih virov (ne glede na način pridobivanja), dostopnih na daljavo
(število naslovov, ki jih v predhodnem poročevalskem obdobju niste naročali. Naslove navedite v skladu s tipologijo v
prilogi Elektronski viri v slovenskih knjižnicah):

e-knjige: diplomske,
magistrske, specialistične

naloge in disertacije s
celimi besedili

druge e-knjige naročene podatkovne
zbirke

podatkovne zbirke, ki jih
gradi knjižnica (samostojno
ali v sodelovanju z drugimi

ustanovami)

drugi digitalni dokumenti

2.5 Tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij

2.5.1 Tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij (v vseh oblikah) (štejemo nakup, obvezni izvod, zameno, dar), ki ste jih
naročili samostojno ali v sodelovanju z drugimi ustanovami (štejte vse naslove, ki so vam dostopni npr. preko
konzorcijev, pri katerih participirate pri naročnini ali pa je vaše naročilo tiskanih naslovov pogoj, da je konzorcij dobil
dostop):

časopisi, časniki druge serijske publikacije SKUPAJ

Od tega tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij, ki ste jih naročili v sodelovanju z drugimi ustanovami (štejte vse
naslove, ki so vam dostopni npr. preko konzorcijev, pri katerih participirate pri naročnini ali pa je vaše naročilo tiskanih
naslovov pogoj, da je konzorcij dobil dostop):

časopisi, časniki druge serijske publikacije SKUPAJ

Od tega tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij, ki jih je knjižnica naročila samostojno ali pa je njihovo naročilo pogoj
za vstop v konzorcij:

časopisi, časniki druge serijske publikacije SKUPAJ

2.5.2 Tekoče naročeni naslovi glede na nosilec zapisa (upoštevajte tekoče naročene naslove serijskih publikacij v prvi
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tabeli iz poglavja 2.5.1):
število naslovov, ki so naročeni samo v obliki, ki ni elektronska (tiskana,

itd.):

število naslovov, ki so naročeni samo v elektronski obliki:

število naslovov, ki so naročeni  v obliki, ki ni elektronska (tiskana, itd.),
hkrati pa ste si zanje zagotovili tudi dostop na daljavo:

2.6 Seznam elektronskih virov, dostopnih na daljavo

2.6.1 Podatkovne zbirke, ki jih gradi knjižnica:

a) Naštejte imena podatkovnih zbirk, ki jih knjižnica gradi samostojno:

b) Naštejte imena podatkovnih zbirk, ki jih knjižnica gradi v sodelovanju z drugimi ustanovami:

2.6.2 Elektronski viri, ki jih naročate (Imena elektronskih virov navedite v skladu s tipologijo v prilogi Elektronski viri v
slovenskih knjižnicah. Navedite podatkovne zbirke, pri elektronskih časopisih in e-knjigah ter drugih digitalnih
dokumentih ne navajajte posameznih naslovov, ampak skupni uporabniški vmesnik ponudnikov oz. naziv paketa.):

a) Naštejte imena elektronskih virov, ki jih naročate samostojno:

Od tega uporabniški vmesniki za elektronske knjige, ki jih naročate samostojno:
ime uporabniškega vmesnika število naslovov število na novo naročenih naslovov (1. 1. 2016 -

31. 12. 2016)

b) Naštejte imena elektronskih virov, ki jih naročate v sodelovanju z drugimi ustanovami (Knjižnica naroča v sodelovanju
z drugimi ustanovami, kadar plačuje delež naročnine oz. je njeno naročilo tiskanih naslovov pogoj za dostop.):

elektronski vir knjižnica naroča v sodelovanju z drugimi
(navedite ime konzorcija ali ustanove)

število tiskanih naslovov, ki jih naroča knjižnica
in so pogoj za konzorcijski nakup elektronskih

oblik (velja samo za elektronske časopise)

Od tega uporabniški vmesniki za elektronske knjige, ki jih naročate v sodelovanju z drugimi ustanovami:
ime uporabniškega vmesnika število naslovov število na novo naročenih naslovov (1. 1. 2016 -

31. 12. 2016)
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3 Uporaba knjižnice in uporabniki

3.1 Uporabniki knjižnice

3.1.1 Člani knjižnice:

a) Število aktivnih članov knjižnice:
visokošolski učitelji in sodelavci,

znanstveni delavci
študenti drugi uporabniki SKUPAJ

b) Število pravnih oseb, ki so članice knjižnice:

3.1.2 Obisk:

a) Število obiskovalcev knjižnice (število oseb - fizični obisk):
število obiskovalcev knjižnice SKUPAJ

- obisk zaradi udeležbe na prireditvah

- od tega (od prireditev) obisk zaradi udeležbe na razstavah

b) Število obiskov spletnega mesta knjižnice:
število obiskovalcev spletnega mesta knjižnice SKUPAJ

- od tega izven prostorov knjižnice (virtualni obisk)

3.1.3  Potencialni uporabniki knjižnice:

a) Število vpisanih študentov na vaši visokošolski ustanovi  (stanje 31. 12. 2016):
 redni študij izredni študij SKUPAJ

dodiplomski študij

podiplomski študij (vse oblike)

SKUPAJ

b) Število visokošolskih učiteljev/sodelavcev ter raziskovalnih in znanstvenih delavcev visokošolskega zavoda  (stanje
31. 12. 2016):

3.2 Storitve knjižnice

3.2.1 Bibliografska obdelava gradiva (za SICRIS):
 število kreiranih zapisov število redigiranih zapisov SKUPAJ

članki in drugi sestavni deli

monografije in druga zaključena
dela

izvedena dela

SKUPAJ

3.2.2 Izposoja:

a) Izposoja na dom in v knjižnico (fizične enote):
 knjižno gradivo knjižno gradivo neknjižno gradivo  

 knjige, brošure, dipl., mag.
naloge, disertacije

serijske publikacije  SKUPAJ

na dom oz. na delovno
mesto

v knjižnico
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SKUPAJ

Od tega število podaljšanj izposoje na dom (skupaj):

b) Elektronske in avtomatizirane storitve pri izposoji gradiva:
 število storitev

naročanje gradiva preko OPAC-a/rezervacija prostega izvoda preko
COBISS/OPAC-a

rezerviranje gradiva preko OPAC-a

podaljšanje izposoje gradiva s pomočjo OPAC-a

podaljšanje izposoje gradiva s pomočjo telefonskega odzivnika - bibliofon

posoja gradiva s pomočjo knjigomata (inv.enote)

vračilo gradiva s pomočjo knjigomata (inv.enote)

3.2.3 Uporaba gradiva v knjižnici:
knjige, brošure serijske publikacije neknjižno gradivo SKUPAJ

3.2.4 Medknjižnična izposoja (realizirana):
 pasiva - izposojeno gradivo iz

drugih knjižnic
aktiva - posojeno gradivo v druge

knjižnice
SKUPAJ

število fizičnih enot

število kopij dokumentov

število elektronsko posredovanih
dokumentov

SKUPAJ
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3.2.5 Uporaba elektronskih virov, dostopnih na daljavo:

a) Samostojno naročeni elektronski viri, dostopni na daljavo, ki jih knjižnica kupuje (navedite imena vseh virov, tudi če
nimate podatkov o uporabi):

ime število vpogledov v vsebinske enote (prevzem) število izposoj

b) Elektronski viri, ki jih knjižnica gradi samostojno (navedite imena vseh virov, tudi če nimate podatkov o uporabi):
ime število vpogledov v vsebinske enote (prevzem) število izposoj

Elektronski viri, ki jih knjižnica gradi v sodelovanju z drugimi ustanovami (navedite imena vseh virov, tudi če nimate
podatkov o uporabi):

ime število vpogledov v vsebinske enote (prevzem) število izposoj

c) Elektronski viri, ki jih naročate v sodelovanju z drugimi ustanovami (knjižnica naroča v sodelovanju z drugimi
ustanovami, kadar plačuje delež naročnine oz. je njeno naročilo tiskanih naslovov pogoj za dostop.):

ime število vpogledov v vsebinske enote (prevzem) število izposoj

d) Uporaba elektronskih virov skupaj:
število vpogledov v vsebinske enote (prevzem) število izposoj

3.2.6 Podatkovne zbirke, ki jih knjižnica gradi:

a) Bibliografska podatkovna zbirka, ki jo knjižnica gradi samostojno:
ime zbirke število zapisov v zbirki prirast zapisov (število) (1. 1. 2016 - 31. 12.

2016)

Bibliografska podatkovna zbirka, ki jo knjižnica gradi v sodelovanju z drugimi ustanovami:
ime zbirke število zapisov v zbirki prirast vseh zapisov (število) (1. 1.

2016 - 31. 12. 2016)
prirast zapisov, ki jih je prispevala
knjižnica (število) (1. 1. 2016 - 31.

12. 2016)

b) Bibliografska podatkovna zbirka z izvlečki in kazali, ki jo knjižnica gradi samostojno:
ime zbirke število zapisov v zbirki prirast zapisov (število) (1. 1. 2016 - 31. 12.

2016)

Bibliografska podatkovna zbirka z izvlečki in kazali, ki jo knjižnica gradi v sodelovanju z drugimi ustanovami:
ime zbirke število vseh zapisov v zbirki prirast vseh zapisov (število) (1. 1.

2016 - 31. 12. 2016)
prirast zapisov, ki jih je prispevala
knjižnica (število) (1. 1. 2016 - 31.

12. 2016)

c) Podatkovna zbirka s celimi besedili, ki jo knjižnica gradi samostojno:
ime zbirke število zapisov v zbirki prirast zapisov (število) (1. 1. 2016 - 31. 12.

2016)
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Podatkovna zbirka s celimi besedili, ki jo knjižnica gradi v sodelovanju z drugimi ustanovami:
ime zbirke število zapisov v zbirki prirast vseh zapisov (število) (1. 1.

2016 - 31. 12. 2016)
prirast zapisov, ki jih je prispevala
knjižnica (število) (1. 1. 2016 - 31.

12. 2016)

3.2.7 Digitalizacija (vrste in obseg digitaliziranega gradiva v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016):
vrsta gradiva in enota štetja  obseg gradiva  

knjige in brošure (izdane po letu
1830) (fizične enote)

število digitaliziranih strani

starejše knjige in brošure (izdane
do leta 1830) (fizične enote)

število digitaliziranih strani

časniki (letniki) število digitaliziranih strani

časopisi (letniki) število digitaliziranih strani

rokopisi (fizične enote) število digitaliziranih strani

kartografsko gradivo (fizične enote)   

slikovno gradivo (fizične enote)   

video posnetki (fizične enote) trajanje digitaliziranih posnetkov
(ure)

glasbeni in drugi zvočni posnetki
(fizične enote)

trajanje digitaliziranih posnetkov
(ure)

ostalo gradivo (fizične enote)   

3.2.8 Usposabljanje uporabnikov:

a) Ali knjižnica izvaja individualno usposabljanje uporabnikov v prostorih knjižnice?

število udeležencev individualnega usposabljanja

b) Ali knjižnica izvaja organizirano usposabljanje uporabnikov v prostorih knjižnice?

 - za študente:

- za visokošolske učitelje in ostale sodelavce:

Ali je usposabljanje vključeno v študijski program zavoda?

število usposabljanj uporabnikov

število ur usposabljanja uporabnikov

število udeležencev usposabljanja

c) Ali knjižnica izvaja usposabljanje uporabnikov preko spleta?

število udeležencev usposabljanja

d) Skupaj udeleženci usposabljanja (osebe)
individualno usposabljanje v

prostorih knjižnice
organizirano usposabljanje v

prostorih knjižnice
usposabljanje preko spleta SKUPAJ

3.2.9 Prireditve knjižnice (sem ne štejemo oblik usposabljanja, ki so navedene v zgornji tabeli):
Število prireditev za obiskovalce knjižnice:
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4 Dostop - prostor - oprema

4.1 Odprtost
Letno število ur odprtosti knjižnice (vseh izposojevališč skupaj) za uporabnike:

4.2 Površina knjižnice
Neto uporabna površina knjižnice v m2:

4.3 Čitalniški sedeži
a) Skupno število čitalniških sedežev:

b) Število čitalniških sedežev, kjer se lahko uporabniki s svojim računalnikom povežejo z omrežjem knjižnice:

4.4 Knjižnično gradivo v prostem pristopu

Knjižnično gradivo v prostem pristopu (inv. enote):

4.5 Oprema knjižnice

Oprema (število kosov):
 za zaposlene za uporabnike SKUPAJ

osebni računalnik

terminal

tiskalnik

- od tega barvni

skener

UPS

LCD projektor

knjigomat  

fotokopirni stroj

multifunkcijska naprava

SKUPAJ

drugo (napišite vrsto opreme):

4.6 Katalogi

a) Skupno število računalniških kataložnih zapisov na dan 31. 12. 2016:

- od tega v sistemu COBISS (število zapisov):

b) Število kataložnih zapisov, ki niso vključeni v COBIB ali katerikoli drug računalniški katalog:

c) Skupno število enot neinventariziranega gradiva na dan 31. 12. 2016:
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5 Prihodki in odhodki knjižnice

5.1 Prihodki knjižnice
 znesek v EUR

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ARRS

matična ustanova

lastni prihodki iz javne službe 
(članarine, zamudnine, kopiranje itd.)

drugi viri (lokalne skupnosti, projekti, donacije, sponzorstva, itd.)

SKUPAJ prihodki

5.2 Odhodki knjižnice

a) Stroški dela, dejavnosti in investicijski stroški (vsi stroški knjižnice):
 znesek v EUR

a. stroški dela - skupaj

od tega - bruto osebni dohodki zaposlenih in prispevki delodajalcev

od tega - izplačila po pogodbi o delu

od tega - izplačila po avtorskih pogodbah

od tega - izplačila študentskega dela

b. stroški dejavnosti - skupaj

od tega - programsko materialni stroški

od tega - stroški obratovanja (elektrika, voda itd.)

c. investicijski stroški

od tega - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

od tega - investicije

SKUPAJ (a. + b. + c.)

Od tega (od zgornje tabele):
 znesek v EUR

sredstva, porabljena za nakup vsega knjižničnega gradiva

- od tega sredstva za nakup elektronskih virov oziroma za zagotavljanje
dostopa do njih

sredstva, porabljena za izobraževanje zaposlenih
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6 Delavci knjižnice

6.1 Oblika zaposlitve po delovnih nalogah

a) Delavci knjižnice, ki so v rednem delovnem razmerju (število oseb na dan 30. 6. 2016, ki  jih štejete v  tabeli 6.2):
 delavci, ki opravljajo

knjižničarska dela
tehnični delavci in

informatiki
uprava, administrativni in

finančni delavci
SKUPAJ

redno zaposleni za
nedoločen čas

- od tega s krajšim
delovnim časom

redno zaposleni za določen
čas

- od tega s krajšim
delovnim časom

SKUPAJ

- od tega mlajši od 35 let 

b) Delavci knjižnice, ki niso v rednem delovnem razmerju (število oseb na dan 30. 6. 2016):
 delavci, ki opravljajo

knjižničarska dela
tehnični delavci in

informatiki
uprava, administrativni in

finančni delavci
SKUPAJ

občasno, projektno
zaposleni po podjemni
pogodbi ali pogodbi o

avtorskem delu

delavci, zaposleni preko
študentskega servisa

prostovoljni, neplačani
delavci

SKUPAJ

6.2 Stopnja izobrazbe

Stopnja izobrazbe (delavci knjižnice v EPZ na dan 30. 6. 2016):
  diplomirani

bibliotekarji
diplomirani

bibliotekarji z
bibliotek.

izpitom

diplomirani
priučeni

bibliotekarji

priučeni
knjižničarji

SKUPAJ
strokovni
knjižnični

delavci

drugi delavci v
knjižnici

SKUPAJ VSI

raven 2
(osnovnošolsk

a izobrazba)

      

raven 3, 4 in 5
(srednješolsk
a izobrazba)
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raven 6/1 in
6/2 (visoka

strokovna in
višja

izobrazba)

višješolski 
(VŠ) programi
(do 1994), VŠ

strok.
programi,

specializacija
po VŠ

programu, VŠ
strok.

program, VŠ
strok. (1.

bolonjska
stopnja), uni.
programi (1.

bolonjska
stopnja)

 

raven 7
(univerzitetna

izobrazba)

specializacija
po

visokošolske
m strokovnem

programu,
univerzitetni

program,
magisterij
stroke (2.
bolonjska

stopnja)

 

raven 8/1
(magisterij)

specializacija
po univ.

programu,
magisterij
znanosti

 

raven 8/2
(doktorat)

doktorat
znanosti

(prejšnji in 3.
bolonjska

stopnja)

 

SKUPAJ  

6.3 Izobraževanje zaposlenih

a) Skupno število ur izobraževanja vseh zaposlenih:

- od tega št. ur bibliotekarskega izobraževanja: 

b) Število zaposlenih, ki so bili deležni izobraževanja (dejansko število oseb):

- od tega št. oseb, ki so bile deležne bibliotekarskega izobraževanja: 
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7 Novosti in posebnosti v letu 2016

Seznam publikacij, ki jih je izdala knjižnica:

Nova in prenovljena izposojevališča (kraj, velikost, opis izvedenih del):

Nove dejavnosti:

Posebne zbirke:

Drugo/opombe:

Vaša mnenja in predlogi:

Vprašalnik izpolnil:
Ime in priimek:

Elektronski naslov:

Telefonska številka:

Za pravilnost podatkov odgovarja:
Ime in priimek:

Elektronski naslov:

Telefonska številka:

Vprašalnik izpolnil(a): Za pravilnost podatkov odgovarja:

podpis datum podpis

žig
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PRILOGA 10 
 
 
 
 

 

Prireditve  UKM v letu 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIREDITVE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR V LETU 2016 
 
 
Januar 
21. 1. PRIHODNOST MARIBORSKEGA OTOKA: okrogla miza 
21. 1. Odprtje razstave ČUJ TI, NA OTOKU SI 
27. 1. VSAKO LETO ENO IME: MARKO ROSNER - znanstveno srečanje v sklopu prireditev ob mednarodnem 
dnevu spomina na žrtve holokavsta 
27. 1. Odprtje razstave MEDNARODNI NATEČAJ PLAKATOV 2013‒2014: Ohranjanje spomina – Potovanja po 
holokavstu 
 
Februar 
4. 2. BOSANSKO-SLOVENSKI SLOVAR – predstavitev knjige Zavoda Averroes, Zasedanja s knjigami 
5. 2. BRALNI IZZIV: IVAN CANKAR: HLAPCI – bralni krožek z Mileno Avsec 
7. 2. AFRIŠKA POEZIJA IN KULTURA – literarni dogodek v okviru programa Medkulturni Maribor, organizator 
MKC Maribor (ČUK) 
12. 2. Odprtje razstav RAVNO JAZ MED VSEMI LJUDMI NA SVETI in NOVEJŠE, Zmago Jeraj, dogodek ob 
kulturnem prazniku 
24. 2. DELAVNICE PRVE POMOČI – praktične predstavitve, izvajajo študenti MF UM, člani Društva študentov 
medicine v sklopu projekta Za življenje (ČUK) 
 
Marec 
3. 3. ZAKAJ SE ODLOČITI ZA NARAVNO IN EKOLOŠKO KOZMETIKO? – predavanje Danice Štefok in Marine Koren 
Dvoršak 
4. 3. ELEKTRIČNI GOLAŽ – predstavitev knjige Vena Jemeršića, Zasedanja s knjigami 
5. 3. BRALNI IZZIV: JENNY COLGAN: NAJLEPŠA ČOKOLADNICA V PARIZU – bralni krožek z Mileno Avsec 
11. 3. REDNA SEJA SKUPŠČINE KLUBA PRIJATELJEV UKM in voden ogled po razstavi »Ravno jaz med vsemi 
ljudmi na svetu 
17. 3. CVET SREBRENICE – postavitev potujočega obeležja, v sodelovanju z Zavodom Averroes in Pogreb ni tabu 
(Avla) 
17. 3. KAKO OBJAVITI V MEDNARODNI ZNANSTVENI REVIJI – predstavitev iskalne platforme založnika Emerald 
(EPF) 
18. 3. ZAKAJ SLOVENIJA NI ŠVICA – predstavitev knjige Bojana Grobovška, Zasedanja s knjigami 
21. 3. POEZIJA POVEZUJE – javno branje pesmi ob mednarodnem dnevu poezije in rojstnem dnevu Janka 
Glazerja (pred zgradbo rektorata UM) 
31. 3. Odprtje razstave ŠPORT JE RESNA STVAR 
31. 3. ZNANI, MANJ ZNANI IN NEZNANI DOGODKI V ŽIVLJENJU SLOVENSKEGA ŠPORTA – predavanje dr. Rajka 
Šugmana in pogovor z jubilantom ob osemdesetletnici: dr. Rajko Šugman, Miro Cerar, Milan Kneževič, dr. Milan 
Žvan, mag. Franci Pivec 
 
April 
2. 4. GRATAE POSTERITATI – predstavitev faksimilirane izdaje dela Žige Herbersteina – prevajalec dr. Matej 
Hriberšek in mag. Matjaž Neudauer, Mira Petrovič iz Knjižnice Ivana Potrča Ptuj 
2. 4. Odprtje razstave GRATAE POSTERITATI 
2. 4. BRALNI IZZIV: OSCAR WILDE: SLIKA DORIANA GRAYA – bralni krožek z Mileno Avsec 
8. 4. ŽALNA SEJA ob smrti Zmaga Jeraja, v sodelovanju z UGM (Likovno razstavišče) 
14. 4. TERESE PRÄUER – literarno branje avstrijske pisateljice (FF) 
17. 4. 18. SLOVENSKI DNEVI KNJIGE V MARIBORU »KO TE NAPIŠE KNJIGA« 2015 – slavnostno odprtje 
17. 4. Odprtje razstave »STOP! – CENZURA« 
20. 4. PREPOVEDANI VPOGLEDI – okrogla miza o prepovednih knjigah iz arhivov NUK in UKM 
21. 4. PREVOD KOT (AVTO)BIOGRAFIJA – predavanje dr. Fabjana Hafnerja 



 
Maj 
7. 5. BRALNI IZZIV: ŽIVLJENJE IN DELO ALENKE REBULA – bralni krožek z Mileno Avsec 
7. 5. TEČAJ SAMOOBRAMBE ZA DRŽAVLJANE – filozofski krožek z Goranom Potočnikom Černetom, uvodno 
srečanje (Likovno razstavišče) 
8. 5. PERSPEKTIVE PSIHOLOGIJE S ČLOVEŠKIM OBLIČJEM – predavanje prof. dr. Alexandra Batthyányja 
9. 5. Odprtje razstave IZBOR PRVIH SLOVENSKIH POVOJNIH PLAKATOV IZ ZBIRKE DROBNIH TISKOV UKM 
15. 5. OTROK – javna produkcija igralske šole Izrazi.se z Iztokom Bevkom (Komorni oder SNG) 
16. 5. OTROK – javna produkcija igralske šole Izrazi.se z Iztokom Bevkom - ponovitev (Komorni oder SNG) 
19. 5. PREDSTAVITEV STORITEV IN ZBIRK E-REVIJ IN E-KNJIG – predstavitev založnikov Scientific Knowledge 
Services, Royal Society of Chemistry, Cambridge University Publishing in BMJ (ČUK) 
19. 5. LOCUTIO – predstavitev literarne revije 
20. 5. Odprtje razstave MINERALI IN FOSILI KOBANSKEGA, SLOVESNKIH GORIC IN PREKMURJA 
20. 5. "DER PROZESS«: Dimensionen institutioneller Kommunikation und sozialer Machtverhältnisse – 
predavanje prof. dr. Mire Kadrić Scheiber 
20. 5. PRAKTIČNI VIDIKI OBJAVLJANJA V ODPRTEM DOSTOPU – seminar (MIZŠ, v UKM videoprenos)  
23. 5. Odprtje gostovanja razstave ŠPORT JE RESNA STVAR (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj) 
26. 5. MENJALNICA KNJIG ŽIVA VERIGA – AVTORSKA KLOP NEJCA BREZOVŠKA – dogodek ob odprtju, s pobudo 
Zgodba o klopeh in ljudeh (pred čitalnico ČUK) 
 
Junij 
2. 6. VSAK IMA SVOJO ZGODBO – TA JE MOJA – večer Hospica z gostjo Metko Klevišar 
2. 6. PETER REZMAN – literarni večer s pisateljem v Slovenski čitalnici (Deželna knjižnica v Gradcu) 
3. 6. WOLFGANG SUPPAN 1933‒2015 – SPOMINJANJA – posvet o etnomuzikologu 
4. 6. ZA Z. – predstavitev pesniške zbirke Karmen Zupančič, Zasedanja s knjigami 
4. 6. BRALNI IZZIV: PRAVLJICE – bralni krožek z Mileno Avsec 
8. 6. TRUBAR ZA SLOVENCE – SPOMINJANJA – posvet o Primožu Trubarju 
16. 6. GOSPOSKA, MATER SI OZKA – sprehod Iz knjižnice v mesto z Orlandom Uršičem (Avla, mesto) 
19. 6. Odprtje razstave PODOBE SLOVENSKE ŠTAJERSKE 
 
September 
14. 9. DIALOGI – 50 LET – tiskovna konferenca 
15. 9. IZ TRTE GRE V SODČKE – od ampelografskih atlasov do Stare trte in mestnih vinotek – sprehod Iz knjižnice 
v mesto (AVLA, mesto) 
18. 9. Odprtje razstave 40 LET UNIVERZE V MARIBORU 
23. 9. ŽIVETI V MARIBORU IN SANJATI O VESOLJU – predstavitev knjige Ivana Ketiša, Zasedanja s knjigami 
 
Oktober 
1. 10. BRALNI IZZIV: bralni krožek z Mileno Avsec 
2. 10. PREDAVANJE PAULA AYRISA IN CAROLYN ALDERSON – predavanje o vlogi akademskih knjižnic v 21. 
stoletju 
3. 10. PREDSTAVITEV KNJIGE DR. KURTA OKTABETZA – dogodek v sklopu prireditev Kult-Štajerska 
5. 10. SLEDOVI MURE IN ŽIVLJENJA OB NJENIH OBREŽJIH V SLOVENSKI IN AVSTRIJSKI KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKIH – 
seminar v sklopu prireditev Kult-Štajerska 
6. 10. LITERAT V MARIBORSKEM ZAPORU – od kaznilniškega reda do Kaznilnice, kjer je bil zaprt Vitomil Zupan – 
sprehod Iz knjižnice v mesto (AVLA, mesto) 
6. 10. KNJIŽNICA ZA TUJE ŠTUDENTE – predstavitev, Študentski oktober 
7. 10. LADKO KOROŠEC – ŽIVLJENJE UMETNIKA – predstavitev knjige Marka Koširja in Petra Bedjaniča 
9. 10. SKUPAJ – BRANJE POEZIJE – dogodek z brezdomci, Študentski oktober 
12. 10. RECEPT ZA GENIALNOST – predavanje prof. dr. Sama Kralja, Študentski oktober 
13. 10. - 15. 10. TRŽNICA POD ARKADAMI – prodaja odpisanega gradiva, Študentski oktober 



15. 10. MAJA HADERLAP – literarni večer v Slovenski čitalnici in ekskurzija Kluba prijateljev UKM (Deželna 
knjižnica v Gradcu) 
15. 10. MLA, INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, LCR – predstavitev podatkovnih zbirk (Učilnica Brede Filo) 
15. 10. TEČAJ SAMOOBRAMBE ZA DRŽAVLJANE - filozofski krožek z Goranom Potočnikom Černetom, nato še 10 
srečanj (Prostor za skupinsko delo) 
16. 10. ZA ŽIVLJENJE – delavnica oživljanja in prve pomoči - Društvo študentov medicine Maribor, Študentski 
oktober (ČUK) 
20. 10. REPOZITORIJ UKM – predstavitev storitve, Študentski oktober 
22. 10. ŠTUDIJ PEDAGOGIKE MED TRADICIJO IN IZZIVI PRIHODNOSTI V CENTRALNI IN JUGOVZHODNI EVROPI – 
mednarodni znanstveni simpozij 
26. 10. ZALOŽBA LITERA – predstavitev Izložbe založbe 
28. 10. Odprte razstave PODOBE SLOVENSKE ŠTAJERSKE ( Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož) 
29. 10. Odprtje razstave NENAD OPAČIĆ – SINERGIJA NARAVE IN TEHNIKE 
29. 10. ŠAHOVSKI TURNIR, Študentski oktober 
November 
4. 11. Odprtje razstave DIALOGI: IZ PETDESETLETNE ZGODOVINE 
5. 11. 25. OBLETNICA AVSTRIJSKE ČITALNICE MARIBOR – sklop prireditev ob obletnici – razstava, svečanost 
5. 11. BRALNI IZZIV – bralni krožek z Mileno Avsec 
16. 11. Odprtje razstave SVET V GIBANJU 
16. 11. INFORMACIJSKA PISMENOST – predavanje dr. Michaele Zemanek in dr. Zdenke Petermanec 
17. 11. MARKETING, KONCEPTUALNE IN CELOSTNE RAZSEŽNOSTI – predstavitev knjige dr. Borisa Snoja in mag. 
Vladimirja Gabrijana, Zasedanja s knjigami 
18. 11. VEČ JE VEČ – NEMŠČINA IN SLOVENSŠČINA STA DOBRI SOSEDI – dogodek za promocijo jezikov  
18. 11. Odprtje razstave ŠEPET METULJEVIH KRIL 
19. 11. EBONITETE.SI ZA PODPORO PEDAGOŠKEMU IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEMU DELU – predstavitev e-
vira 
23. 11. GVIN.COM ZA PODPORO PEDAGOŠKEMU IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEMU DELU – predstavitev e-
vira 
24. 11. MELINDA NADJ ABONJI, KATHRIN RÖGGLA, MARTIN MOSEBACH – literarno branje 
26. 11. MODERNA PROZA V ŠVICI – predstavitev antologije 
26. 11. POLNA LUNA – projekcija kratkega igranega filma filmske šole Filmika II (Lutkovno gledališče Maribor) 
 
December 
1 12. Odprtje razstave LJUBEZEN JE ENA SAMA  
2. 12. NUŠA ILOVAR – literarno-glasbeni večer 
3. 12. BRALNI IZZIV: PIERRE LA MURE: MONA LISA – bralni krožek z Mileno Avsec 
9. 12. PREDAVANJE O VELIKI KAVARNI – dr. Jerneja Ferlež na srečanju Kluba prijateljev UKM (Salon uporabnih 
umetnosti) 
16. 12. UČENJE IN POUČEVANJE V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU – TEORIJA IN PRAKSA – predavanje in 
predstavitev knjige dr. Slavka Cvetka, Zasedanja s knjigami 
17. 12. Odprtje razstave ZNAMENITI SLOVENCI V BEOGRADU 
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Zadovoljstvo  s knjižničnimi storitvami na UM (LibQual vprašalnik) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zadovoljstvo s knjižničnimi storitvami na UM
Dobrodošli!

Prizadevamo si izboljševati svoje storitve. Poznavanje vaših pričakovanj nam bo pomagalo naše storitve prilagoditi vašim potrebam.

Ta vprašalnik izvajamo, da bi izmerili kakovost knjižničnih storitev in določili najboljše prakse po metodologiji LibQUAL ameriškega združenja visokošolskih knjižnic
"Association of Research Libraries" in se tako pridružili visokošolskim knjižnicam pomembnih evropskih univerz.

Vljudno prosimo, da vprašalnik izpolnite v celoti. Anketa je anonimna. Uporabljene izraze, zapisane v slovnični obliki moškega spola, uporabljamo kot nevtralne.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

Prosimo, da ovrednotite naslednje navedbe (1 je najnižja, 9 je najvišja):

 Minimalna raven --vrednost predstavlja najnižjo raven storitve, ki je za vas še sprejemljiva

 Želena raven --vrednost predstavlja raven storitve, ki si jo osebno želite

 Dejanska raven --vrednost predstavlja raven storitve, ki jo, po vašem mnenju, naša knjižnica zagotavlja

Prosimo, da vsako navedbo ovrednotite trikrat (v vseh treh stolpcih) ali označiti z N/A (ne morem/ne želim odgovoriti). Izbira odgovora N/A bo izničila druge odgovore za
izbrano navedbo.



Nizka Nizka Nizka

Popolnoma 
se ne strinjam

Popolnoma 
se ne strinjam

 

Ocenite/ovrednotite naslednje navedbe: Minimalna raven Želena raven Dejanska raven  

 Visoka Visoka Visoka N/A

1) Knjižnično osebje vzbuja zaupanje pri uporabnikih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

2) Elektronski viri so dostopni od doma ali iz službe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

3) Knjižnični prostor me motivira za študij in učenje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

4) Uporabniki so deležni individualne pozornosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

5) Spletna stran knjižnice omogoča samostojno iskanje informacij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

6) Knjižnica promovira odprto dostopne publikacije. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

7) Knjižnično osebje je vedno vljudno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

8) Na voljo so tiskani viri, ki jih potrebujem za svoje delo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

9) Na voljo so prostori za tiho individualno delo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

10) Knjižnično osebje se odziva na vprašanja uporabnikov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

11) Na voljo so elektronski viri, ki jih potrebujem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

12) Knjižnica nudi pomoč pri upravljanju z raziskovalnimi podatki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

13) Knjižnično osebje zna odgovoriti na vprašanja uporabnikov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

14) Knjižnica nudi pomoč pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti s
pomočjo bibliometrije, altmetrike in drugih ocenjevanj.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

15) Knjižnica je udoben in privlačen prostor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

16) Knjižnično osebje je skrbno do uporabnikov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

17) Sodobna oprema omogoča enostaven dostop do želenih informacij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

18) Knjižnica svetuje na področju avtorskega prava, licenciranja in
digitalizacije.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

19) Knjižnično osebje razume potrebe uporabnikov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

20) Na voljo so enostavna orodja, ki uporabniku omogočajo, da se znajde
sam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

21) Knjižnica je zatočišče za študij, učenje ali raziskovanje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

22) Knjižnično osebje je pripravljeno pomagati uporabnikom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

23) Informacijski viri so enostavno dostopni za samostojno uporabo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

24) Na voljo so tiskane in/ali elektronske zbirke revij, ki jih potrebujem za
svoje delo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

25) Prostor je primeren za skupinsko učenje ali študij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

26) Knjižnica nudi sodobno informacijsko opismenjevanje, ki zadovoljuje
moje trenutne potrebe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

27) Zanesljivost pri reševanju uporabnikovih težav pri uporabi knjižničnih
storitev

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N/A

Prosimo navedite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:  

28) Knjižnica mi pomaga spremljati razvoj mojih interesnih področij. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Popolnoma 
se strinjam

29) Knjižnica pripomore k napredovanju na mojem strokovnem področju. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Popolnoma 
se strinjam



Popolnoma 
se ne strinjam

Popolnoma 
se ne strinjam

Popolnoma 
se ne strinjam

Popolnoma 
se ne strinjam

Popolnoma 
se ne strinjam

Zelo slabo

30) Knjižnica mi omogoča večjo učinkovitost pri akademskem udejstvovanju. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Popolnoma 
se strinjam

31) Knjižnica mi pomaga razlikovati med zanesljivimi in nezanesljivimi informacijami. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Popolnoma 
se strinjam

32) Knjižnica mi zagotavlja informacijske spretnosti, ki jih potrebujem pri svojem študiju ali delu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Popolnoma 
se strinjam

33) Na splošno sem zadovoljen, kako me v knjižnici obravnavajo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Popolnoma 
se strinjam

34) Na splošno sem zadovoljen s knjižnično podporo pri učenju, raziskovanju in/ali poučevanju. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Popolnoma 
se strinjam

35) Ocenite na splošno kakovost vseh storitev, ki jih zagotavlja knjižnica. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zelo dobro

Prosimo navedite, kako uporabljate knjižnico:  

36) Kako pogosto uporabljate vire v knjižnici? Dnevno
Tedensko
Mesečno
Četrtletno
Nikoli

37) Kako pogosto dostopate do knjižničnih virov preko knjižnične spletne strani? Dnevno
Tedensko
Mesečno
Četrtletno
Nikoli

38) Kako pogosto uporabljate YahooTM, GoogleTM ali druge neknjižnične informacijske portale? Dnevno
Tedensko
Mesečno
Četrtletno
Nikoli

Prosimo, da nam odgovorite na nekaj vprašanj o sebi:  

39) Knjižnica, ki jo najpogosteje uporabljate: Univerzitetna knjižnica Maribor
Knjižnica na fakulteti

40) Starost: Pod 18
18 - 22
23 - 30
31 - 45
46 - 65
Nad 65

41) Spol: Ženski
Moški



42) Znanstveno področje: Arhitektura, gradbeništvo urbanizem
Bibliotekarstvo in informacijska znanost
Biologija
Drugo
Družboslovje, ekonomija, politične vede
Fizika
Humanistika
Inženirstvo in tehnologije
Izobraževanje
Jezikoslovje
Kmetijstvo in sorodna področja
Matematika
Medicina in dentalna medicina
Poslovne in upravne vede
Pravo
Računalništvo
Uporabna umetnost in oblikovanje
Veterina
Zdravstvene vede

43) Status: (Izberite tisto možnost, ki vas najbolje opisuje.) Študenti (do in
podiplomski)

Prvi letnik
Drugi letnik
Tretji letnik
Četrti letnik ali prvi letnik 2. stopnje
Peti letnik in višje ali drugi letnik 2.

stopnje in višje
Drugo

Podiplomski študenti Magistrski znanstveni naziv
Doktorski znanstveni naziv
Drugo

Akademsko osebje Redni profesor
Izredni profesor
Raziskovalec
Drugi akademski naziv
Predavatelj
Visokošolski sodelavec

Drugi zaposleni Nepedagoško osebje
Drugo
Knjižnično osebje

44) Morebitni komentar o knjižničnih storitvah:

45) Če bi se radi pridružili dodatnemu žrebu za nagrado, v spodnji okvir vpišite svoj e-pošti naslov.
Vaš e-poštni naslov bomo obravnavali zaupno in ga ne bomo povezali z odgovori v vprašalniku. (ni
obvezno)

 

Hvala za sodelovanje v raziskavi o kakovosti knjižničnih storitev.
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Samoevalvacija knjižnične dejavnosti za študijsko leto 2016/2017 (tabele) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Članica:

Knjižnica:

Izpolnil: 

Kraj, datum:

Samoevalvacija knjižnične dejavnosti za študijsko leto 2016/2017

Univerzitetna knjižnica Maribor

Univerzitetna knjižnica Maribor

Sandra Kurnik Zupanič

Maribor, 10. 1. 2018



1.066,00
15.314,00
11.940,00

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član)

Število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda (vpisani)
Število EPZ visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev visokošolskega zavoda
Število potencialnih uporabnikov visokošolske knjižnice
Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član)

16,78
263,00

0,56
0,72
1,10

373,13
242,72
33,08
25,79

Prostori in oprema (kazalniki)

15,14

Vloženi viri in pogoji za delovanje knjižnice

Prostori in oprema knjižnice

Uporabniki (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)
14.248,00

Število aktivnih uporabnikov na čitalniški sedež
Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na čitalniški sedež

Neto uporabna površina knjižnice (m2)
Neto površina zaprtih knjižničnih skladišč (m2)
Število vseh čitalniških (študijskih) sedežev
Število računalniških  mest za uporabnike

Število potencialnih uporabnikov na računalniško mesto
Število aktivnih uporabnikov na računalniško mesto
Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na računalniško mesto
Število potencialnih uporabnikov na čitalniški sedež

463,00
32,00

478,56

7.767,00

Prostori in oprema (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)
8.579,00
3.175,00

Povprečna zasedenost čitalniških sedežev v tipičnem tednu
Neto uporabna površina knjižnice (m2) na potencialnega uporabnika knjižnice
Neto uporabna površina knjižnice (m2) na aktivnega uporabnika knjižnice
Neto uporabna površina knjižnice (m2) na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda/univerze
Delež (odstotek) knjižničnega gradiva v prostem pristopu



29.177,00
1.707,00
4.260,00
7.210,00

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev
Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice 
Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice, ki sodelujejo pri zagotavljanju in razvijanju elektronskih storitev 
knjižnice

Knjižnični delavci

Knjižnični delavci (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)
75,00
47,00
32,00
1,00

6,00

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - bibliografov

Knjižnični delavci (kazalniki)
62,67

254,04
165,26

89,00

Delež (odstotek) EPZ zaposlenih v knjižnici, ki sodelujejo pri zagotavljanju in razvijanju elektronskih storitev knjižnice, 
glede na število vseh EPZ zaposlenih v knjižnici 
Delež (odstotek) EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev glede na število vseh EPZ zaposlenih 
v knjižnici 

Delež (odstotek) strokovnih delavcev knjižnice glede na število vseh EPZ knjižničnih delavcev
Število aktivnih uporabnikov knjižnice glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice
Število aktivnih uporabnikov knjižnice z visokošolskega zavoda glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice

1.099.718,00

Število podatkovnih zbirk

Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom

Letni prirast e-zaključnih del v Digitalno knjižnico UM

Velikost knjižnične zbirke (število enot)
Število tekoče naročenih naslovov (tiskanih in elektronskih) periodičnih publikacij
Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (število enot)

Število digitaliziranih strani iz lastne knjižnične zbirke

21.996,00

8,00

42,67

Knjižnično gradivo (informacijski viri)

Knjižnično gradivo (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)



92,10
1,91
3,76
2,44

2.892.325,68
528.638,10
214.394,40

9.835,00
17.410,00

141,59

Prirast knjižničnega gradiva glede na skupno število aktivnih uporabnikov
Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda
Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, glede na skupno število aktivnih uporabnikov
Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda
Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, glede na skupno število aktivnih uporabnikov
Delež (odstotek) knjižničnega gradiva v prostem pristopu

0,22
0,14
2,83
1,84

15,14

Knjižnično gradivo (kazalniki)
71,81Število enot knjižnične zbirke glede na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice

Stroški dela knjižnice

Proračun knjižnice (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)

Proračun knjižnice in vlaganja

2.905.134,00
84.163.647,00

234.495,08
745,00

16.005,00
1.676.347,73

Število enot knjižnične zbirke glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda
Število enot knjižnične zbirke glede na skupno število aktivnih uporabnikov
Prirast knjižničnega gradiva glede na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice
Prirast knjižničnega gradiva glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda

Skupaj prihodek knjižnice iz sponzorstev in donacij
Skupaj lastni prihodki knjižnice

Skupaj prihodek iz projektne dejavnosti

Skupaj izdatki knjižnice za digitalizacijo gradiva iz lastne knjižnične zbirke
Skupaj izdatki za nakup informacijske in komunikacijske tehnologije (oprema)

Skupaj izdatki knjižnice

Skupaj prihodki knjižnice
Skupaj prihodki visokošolskega zavoda

Skupaj izdatki knjižnice za nakup knjižničnega gradiva (na fizičnih nosilcih in podatkovne zbirke)
Skupaj izdatki knjižnice za nakup podatkovnih zbirk



40,56

0,34
0,60

8,07
0,03
0,55

57,70
18,20

Proračun knjižnice (kazalniki)
3,45

243,31

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za digitalizacijo gradiva glede na celotne prihodke knjižnice

Delež (odstotek) lastnih prihodkov knjižnice glede na celotne prihodke knjižnice
Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz sponzorstev in donacij glede na celotne prihodke knjižnice
Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz projektne dejavnosti glede na celotne prihodke knjižnice

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup informacijske in komunikacijske tehnologije (oprema) glede na celotne 
prihodke knjižnice

Delež (odstotek) izdatkov za nakup podatkovnih zbirk glede na celotne izdatke za nakup knjižničnega gradiva

Delež (odstotek) stroškov dela glede na celotne prihodke knjižnice

Delež prihodkov knjižnice glede na aktivnega uporabnika visokošolske knjižnice v EUR

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup knjižničnega gradiva glede celotne prihodke knjižnice

Delež (odstotek) prihodkov knjižnice v celotnih prihodkih visokošolskega zavoda



949.542,00
302.775,00Število iskanj v knjižničnem katalogu COBISS/OPAC (statistika IZUM)

Število EPZ strokovnih delavcev knjižnice - bibliografov

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (virtualni obisk)

Storitve (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)
276.458,00

Število potencialnih uporabnikov visokošolske knjižnice

Tedenska odprtost služb za uporabnike (ur)
Tedenska odprtost čitalniških prostorov (ur)

Obisk knjižnice (fizični obisk) - metoda tipičnega tedna

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član)
Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član)
Število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda (vpisani)

Število medknjižnično izposojenih/posredovanih enot gradiva 

47,00

Število priklopov v knjižnični katalog COBISS/OPAC (statistika IZUM)

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice

Skupaj število izposojenih enot gradiva 
Število zahtevkov za medknjižnično izposojo

Velikost knjižnične zbirke (število enot)

Število izposojenih enot gradiva na dom

Knjižnične storitve in uporaba knjižnice

Osnovne knjižnične storitve in uporaba knjižnice

101.035,00

2.391,00
377.493,00

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice
Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev

2.004,00

Vloženi viri …  (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)
15.314,00
11.940,00
7.767,00

14.248,00
7.133,00

127.237,00
283.523,00
410.760,00Skupaj fizični in virtualni obisk knjižnice

Število aktivnih uporabnikov - rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda

32,00
1,00

1.099.718,00

Odprtost knjižnice (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)
59,00

101,00



Delež (odstotek) gradiva, ki se nahaja na ustreznem mestu v prostem pristopu (urejenost prostega pristopa; za 
vzorec dvajset naključno izbranih publikacij)
Delež (odstotek) realiziranih zahtevkov za medknjižnično izposojo glede na vse zahtevke (uspešnost medknjižnične 
izposoje)
Povprečni čakalni čas (v delovnih dnevih) za medknjižnično naročeno gradivo (pri desetih naključno izbranih 
publikacijah)
Število vpogledov (povzetek, celotno besedilo) v elektronske vire) glede na aktivnega uporabnika knjižnice

50,72

50,06

65,05
31,62
48,60
23,15
35,59
8,46

13,01

139.407,00

8,59

91,35

83,81

3,05
4.825,60

34,33

Uporaba storitve oddaljenega dostopa (št. prijav; izpolnjuje UKM)
Število vpogledov v elektronske vire (povzetek, celotno besedilo) v licencirane vire in zbirke v upravljanju knjižnice
Število prejetih informacijskih zahtevkov

Knjižnične storitve in uporaba knjižnice (kazalniki)

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov

576.177,00
16.253,00

Povprečni čakalni čas (v minutah) za gradivo, naročeno iz skladišča (ažurnost dostave; od naročila do prejema za 
deset naključno izbranih publikacij)

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice glede na aktivnega uporabnika knjižnice
Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice glede na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega 
zavoda

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov - študentov visokošolskega zavoda glede na vse študente vpisane na 
visokošolski zavod

Delež (odstotek) izposojenih enot gradiva glede na število vseh enot v knjižnični zbirki, namenjeni izposoji (obrat 
zbirke)

Število izposojenih enot gradiva glede na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda
Število izposojenih enot gradiva na dom glede na aktivnega uporabnika knjižnice
Število izposojenih enot gradiva na dom glede na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno število potencialnih uporabnikov 
knjižnice (tržna prodornost)

16.253,00

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno število aktivnih uporabnikov 
knjižnice
Število izposojenih enot gradiva glede na aktivnega uporabnika knjižnice



število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov

Število ur individualnega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda

Število ur skupinskega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda
Število udeležencev individualnega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda

Izobraževalna dejavnost (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta))
190,00

2.019,00
65,00

2.181,00
0,00
0,00

96,00
1.994,00

število udeležencev skupinskega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda
Število ur individualnega usposabljanja drugih uporabnikov
Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov
Število ur skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov

7.418,27

100,00
Delež (odstotek) uspešno rešenih informacijskih zahtevkov glede na vse prejete informacijske zahtevke (uspešnost 
informacijske dejavnosti)

Bibliografska dejavnost (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)

33,55

744,00

20,77

9.009,00
6.630,00

21.570,00
2.609,00

Število vpogledov (povzetek, celotno besedilo) v elektronske vire) glede na aktivnega uporabnika knjižnice z 
visokošolskega zavoda

Število udeležencev skupinskega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro skupinskega usposabljanja
Število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov na uro skupinskega usposabljanja

Bibliografska dejavnost

Število udeležencev individualnega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro individualnega usposabljanja

Izobraževalna dejavnost

Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov na uro individualnega usposabljanja

Izobraževalna dejavnost (kazalniki)
10,63
0,00

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice
Število redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v normativno bazo podatkov za avtorstva
Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazo podatkov za avtorstva



207,19

674,06

81,53

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu glede na EPZ strokovnega delavca - 
bibliografa

23,25

188,00
89,00

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v normativno bazo podatkov za avtorstva glede na EPZ 
strokovnega delavca - katalogizatorja
Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazo podatkov za avtorstva glede na EPZ strokovnega delavca - 
katalogizatorja
Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu glede na EPZ strokovnega delavca - 
bibliografa 188,00

Bibliografska dejavnost (kazalniki)

89,00
1.642,00
2.064,00

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov glede na EPZ strokovnega delavca - bibliografa
Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov glede na EPZ strokovnega delavca - bibliografa

1.642,00
2.064,00

281,53

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice glede na EPZ 
strokovnega delavca - katalogizatorja

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bazo podatkov glede na EPZ strokovnega delavca - katalogizatorja

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu
Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu
Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov
Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov

65,00
4.240,00

4.175,00

Število redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov glede na strokovnega delavca - katalogizatorja

Predstavitvena in promocijska dejavnost

Število vseh v knjižnici izvedenih razstav (lastne, gostujoče, soorganizirane)
Skupaj število obiskovalcev razstav
Število vseh v knjižnici drugih prireditev (lastne, gostujoče, soorganizirane)

Vodeni ogledi knjižnice za skupine (število skupin)
Število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine
Število udeležencev individualnih ogledov in predstavitev knjižnice
Skupaj število udeležencev ogledov in predstavitev knjižnice

33,00
11.210,00

89,00

133,00



Povprečno število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine
Povprečno število obiskovalcev izvedenih razstav 
Povprečno število obiskovalcev drugih prireditev

Skupaj število obiskovalcev drugih prireditev

Predstavitvena in promocijska dejavnost (kazalniki)
31,39

339,70
42,64

3.795,00



57,45
8.031,77

191,68

458,94

Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov (kazalniki)
242,24
372,39

7,66
4,44

103,14

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice glede na EPZ 
strokovnega delavca knjižnice

16.253,00
29.177,00
9.009,00

21.570,00Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice

Skupaj število izposojenih enot gradiva

Stroški dela knjižnice

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član)
Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član)
Skupaj izdatki knjižnice

Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov

11.940,00
Kazalci

7.767,00
2.892.325,68
1.676.347,73

47,00
377.493,00

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov glede na EPZ strokovnega delavca 
knjižnice

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice

Izdatki knjižnice glede na izposojeno enoto gradiva

Strošek dela glede na pozitivno rešen informacijski zahtevek
Strošek dela glede na letni prirast knjižničnega gradiva
Število izposojenih enot glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice

Izdatki knjižnice glede na aktivnega uporabnika visokošolske knjižnice (fizični član)
Izdatki knjižnice glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda (fizični član)

Strošek dela glede na izposojeno enoto gradiva

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov
Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (število enot)
Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov



2,45Število objav glede na EPZ zaposlenega strokovnega knjižničnega delavca

Število predvidenih delovnih ur knjižničnih delavcev 156.600,00

115,00
280,00

2.022,00
632,00
239,00
41,00

2.654,00

Število knjižničnih delavcev, ki so uspešno zaključili programe formalnega izobraževanja

6,00
1,00

6,00

Sposobnost knjižnice za spremembe in razvoj

Razvoj človeških potencialov (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)
121.584,00

75,00
47,00

Število dejansko opravljenih delovnih ur knjižničnih delavcev

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice
Število vseh EPZ knjižničnih delavcev

1,00
2,00

Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili znanstveni ali raziskovalni naziv

Število knjižničnih delavcev, udeležencev formalnega izobraževanja

Skupaj število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v Sloveniji in tujini

Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v Sloveniji
Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v tujini
Število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v Sloveniji
Število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v tujini

Število knjižničnih delavcev, ki so opravili bibliotekarski izpit
Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili strokovni bibliotekarski naziv

Število ur neformalnega izobraževanja glede na EPZ knjižničnega delavca
Odstotek dejansko opravljenih delovnih ur v tekočem letu

Število objav knjižničnih delavcev (znanstveni, strokovni prispevki etc.)
Skupaj število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v Sloveniji in tujini

Razvoj človeških potencialov (kazalniki)

35,39
77,64



Definicije (Center za razvoj knjižnic, NUK):

Aktivni uporabniki so vsi uporabniki, ki so v obravnavanem obdobju opravili vsaj eno transakcijo v sistemu COBISS/Izposoja.

Aktivni uporabniki z visokošolskega zavoda so študenti  in zaposleni na visokošolskem zavodu, ki so v obravnavanem obdobju opravili vsaj eno transakcijo v sistemu 
COBISS/Izposoja.

Čitalniški sedež je delovni prostor, namenjen za delo uporabnikov knjižnice, ne glede na to, če uporabljajo gradivo knjižnice ali svoje lastno gradivo. Sem sodijo tudi delovna 
mesta opremljena z računalniki, terminali, mikrofilmskimi čitalniki, itd. Za čitalniške sedeže ne štejejo sedeži v predavalnicah, konferenčnih dvoranah, hodnikih in 
restavracijah. 
V posebni rubriki navedite tudi število tistih čitalniških sedežev, kjer se lahko uporabniki s svojim računalnikom povežejo z omrežjem knjižnice. Kot povezavo štejemo tudi 
brezžično omrežje, ki ga zagotavlja knjižnica oziroma matična ustanova. Ne štejemo pa možnosti vzpostavitve povezave v internet preko osebnega računa pri operaterjih 
mobilnih omrežij (npr. GPRS, EDGE, UMTS itn.).

Dejansko opravljene delovne ure vsebujejo opravljene ure (ure, opravljene v polnem delovnem času, v delovnemu času, krajšem ali daljšem od polnega) in ure, ko so 
zaposlene osebe bile na delovnem mestu, a niso delale zaradi okvar ali čiščenja strojev, nesreč, začasnega pomanjkanja dela, odmorov, krajših od 30 minut, ter pisanja 
delovnih poročil in so za ta čas prejele plačo. Ne vsebujejo plačanih in neplačanih delovnih ur, ko zaposlene osebe niso delale ali jih ni bilo na delovnem mestu (malica, dolga 
30 in več minut, kosilo, dopust, bolniška odsotnost (manj in več kot 30 dni), državni prazniki, dela prosti dnevi, študijski dopust, izobraževanje, plačane odsotnosti do 7 dni, 
čakanje na delo itd.) ter prevoza na delo in z dela. 

Ekvivalent polne zaposlitve (EPZ) je prikaz števila polno zaposlenih delavcev v primeru, ko so v knjižnici zaposleni delavci s skrajšanim delovnim časom. 1 EPZ/leto  
predstavlja 2088 delovnih ur.
Primer: V knjižnici delajo trije delavci. Dva od njih delata četrtino delovnega časa, eden pa polovični delovni čas. Ekvivalent polne zaposlitve je torej en delavec (0,25 + 0,25 + 
0,50 = 1).

Formalno izobraževanje je namerna, institucionalizirana, sistematična, vnaprej načrtovana in organizirana izobraževalna aktivnost, ki običajno predstavlja »lestvični sistem« 
rednega izobraževanja otrok in mladostnikov, ki se na splošno začne pri 5–7 letih in nadaljuje do 20.– 25. leta starosti. To aktivnost najpogosteje tvorijo izobraževalni 
programi z jasno opredeljenim ciljem, in katerih rezultat je javnoveljavna kvalifikacija. Za izobraževalne aktivnosti formalnega izobraževanja je značilno, da imajo praviloma 
določeno trajanje, hierarhično strukturo s kronološkim zaporedjem letnikov in »stopenj«, jasno opredeljene vstopne pogoje in formalni vpisni postopek. Tradicionalno jih 
izvajajo vrtci, šole, fakultete in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi.

Informacijski zahtevek je vprašanje, ki ga uporabnik oblikuje v procesu  izražanja informacijske potrebe. Sem sodijo administrativna, napotitvena, bibliografska, faktografska 
in tematska vprašanja

Inventarna enota je enota knjižničnega gradiva, ki jo knjižnica inventarizira in s tem vključi v svojo zbirko.



Izposoja je posojanje knjižničnega gradiva iz lastne zbirke uporabnikom na dom ali v knjižnico. Enota štetja je fizična enota gradiva. Kot novo izposojo štejemo tudi vsako 
podaljšanje izposoje. Izposoja vključuje tudi kopije dokumentov (posredovane tudi po telefaksu) in izpise elektronskih dokumentov, ki jih osebje knjižnice natisne za 
uporabnika ter izposojo dokumentov na daljavo v fizični obliki (na primer izposoja uporabniku na dom, po pošti). Izposoja v knjižnico pomeni, da je uporabnik osebno 
zadolžen za gradivo. V praksi lahko govorimo o izposoji gradiva v knjižnico, kadar knjižnica evidentira izposojene enote pri kontu uporabnika v sistemu COBISS/Izposoja (ali v 
drugem sistemu) ali ko uporabnik podpiše zadolžnico. Izposojo v knjižnici štejemo po enaki metodi kot obisk (tipičen teden). medknjižnično izposojo beležimo posebej.

Knjižnični delavci so vse osebe, ki delajo v knjižnici v rednem delovnem razmerju za določen oziroma za nedoločen čas, s polnim ali skrajšanim delovnim časom. Sem ne 
spadajo delavci, ki so zaposleni po pogodbi o delu, preko različnih servisov, prostovoljci in delavci na porodniškem dopustu ter dopustu za nego in varstvo otroka.

Knjižnično gradivo so monografske in serijske publikacije (knjige, brošure, časniki, časopisi, almanahi, koledarji, zborniki, disertacije, patenti, standardi, itd.), ki so 
razmnožene na papirju in obsegajo več kot 4 strani.

Knjižnična zbirka (sin. knjižnični sklad, knjižnična zaloga, knjižnični fond) je število enot knjižničnega gradiva oziroma dokumentov določene vrste (na primer knjige in serijske 
publikacije, mikrooblike, elektronske serijske publikacije), ki jih knjižnica hrani in tistih, ki so dostopni na daljavo in za katere si je knjižnica zagotovila pravico dostopa vsaj za 
določeno časovno obdobje.

Neformalno izobraževanje je vsaka namerna, časovno opredeljena, izobraževalna aktivnost, ki ne ustreza povsem opredelitvi formalnega izobraževanja. Neformalno 
izobraževanje je institucionalizirano, vendar lahko poteka v izobraževalnih inštitucijah ali zunaj njih, vključuje pa udeležence vseh starosti. Izobraževalne aktivnosti (programi, 
tečaji in druge oblike) neformalnega izobraževanja ne sledijo obvezno »lestvičnemu sistemu« in imajo različno trajanje. Vključujejo aktivnosti, kot so: opismenjevanje 
odraslih, izvenšolsko temeljno izobraževanje otrok, spretnosti za življenje in delo. Temeljna merila za razlikovanje formalnega in neformalnega izobraževanja je merilo, ali 
končanje izobraževalne aktivnosti vodi k izobraževalnemu izidu, ki ga je mogoče umestiti v »Nacionalno o ogrodje kvalifikacij«.

Neto uporabna površina knjižnice je seštevek vseh površin knjižnice (v kvadratnih metrih), ki so namenjene ali uporabljene za opravljanje knjižničnih dejavnosti. Vključuje 
prostore čitalnic, skladišč in drugih prostorov za shranjevanje knjižničnega gradiva, prostore za delo z uporabniki (vključno s prostori za kataloge, pulte za izposojo, opremo za 
kopiranje in podobno) in delovne prostore osebja. Neto uporabna površina knjižnice ne vključuje preddverja, veže in prostorov za transport gradiva, prostorov varnostne 
službe in hišnika, toaletnih prostorov, dvigal, stopnišč, prehodov med stavbami in podobnih površin, ki niso namenjene knjižnični dejavnosti. Velikost neto površine knjižnice 
v kvadratnih metrih izmerimo tako, da merimo razdaljo med fiksnimi notranjimi stenami. Talna površina, ki jo zaseda vgrajeno pohištvo, kot so izposojevalni pulti, omare in 
police, je vključena v neto seštevek kvadratnih metrov. Stebrov in drugih elementov gradbene strukture ne odštevamo.



Obisk knjižnice merimo s štetjem uporabnikov, ki so vstopili v prostore knjižnice. Vsakega uporabnika štejemo kot obiskovalca vsakič, ko obišče knjižnico (lahko tudi večkrat v 
istem dnevu). Za potrebe tega vprašalnika štejemo pri vprašanju "Obisk v namen izposoje na dom" število oseb, ki so obiskale knjižnico zaradi izposoje gradiva na dom – 
prevzema, vračila ali podaljšanja gradiva. Sem štejemo tudi obiske v knjižnici zaradi rezervacije ali naročila gradiva, ki bi si ga uporabniki želeli izposoditi na dom in poravnave 
obveznosti do knjižnice iz naslova izposoje gradiva (zamudnine, opomini, nadomestila za poškodovano ali izgubljeno gradivo). Pri vprašanju "Obisk v namen udeležbe na 
prireditvah" pa štejemo število oseb, ki so se udeležile prireditev v organizaciji knjižnice. Obisk se meri z rogelnikom ali senzorjem na vhodnih vratih, pri čemer se upošteva, 
da senzor sešteva tako prihode kot odhode. Če je potrebno, odštejemo prihode oziroma odhode zaposlenih v knjižnici na delo in med delovnim časom, kadar na primer 
knjižnica nima ločenega službenega vhoda. Dobljeno število je zato potrebno deliti z dva. Knjižnice, ki nimajo naprave za štetje, uporabijo ročno štetje z metodo tipičnega 
tedna. Knjižnica določi tipični teden v letu na podlagi izpisov STA901 in STA902 iz programske opreme COBISS/Izpisi. V določenem tednu knjižnica organizira ročno beleženje 
obiska knjižnice. Letno število obiska knjižnica izračuna z metodo ekstrapolacije tedenskega obiska, kar pomeni, da zabeležen tedenski obisk pomnoži z 52. Če je potrebno, se 
pri beleženju odštejejo prihodi oziroma odhodi zaposlenih v knjižnici na delo in med delovnim časom.

Oddaljeni dostop je storitev, ki uporabniku omogoča uporabo elektronskih virov, ne glede na to kje se uporabnik nahaja in ne glede na čas.

Podatkovna zbirka je zbirka zapisov ali vsebinskih enot (podatkov, besedil, slik, zvočnih posnetkov itn.), shranjenih v elektronski obliki, skupaj s programsko opremo za 
poizvedovanje in uporabniško delo z zapisi oziroma vsebinskimi enotami. Podatkovne zbirke se delijo na tri vrste: podatkovne zbirke s celimi besedili, podatkovne zbirke z 
izvlečki in kazali ter na druge podatkovne zbirke. Podatki ali zapisi so navadno zbrani z določenim namenom in so povezani z določeno temo. Podatkovna zbirka je lahko 
izdana na fizičnem nosilcu ali pa je dostopna preko klicnih linij oziroma medmrežja (glej Prilogo). Vsako naročniško podatkovno zbirko štejemo ločeno, četudi so dostopne 
preko skupnega uporabniškega vmesnika ponudnika, npr. podatkovne zbirke na vmesniku EBSCOhost, Proquest CSA Illumina itn. Skupni uporabniški vmesnik, ki omogoča 
dostop do paketa serijskih publikacij ali digitalnih dokumentov in ga ponudi njegov založnik ali ponudnik, ravno tako štejemo kot podatkovno zbirko (npr. ScienceDirect).

Potencialni uporabniki so tisti uporabniki knjižnice, ki jim je knjižnica v skladu s svojo funkcijo primarno namenjena.

Potencialni uporabniki visokošolske knjižnice/univerze je število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda/univerze in število EPZ visokošolskih učiteljev, 
sodelavcev in znanstvenih delavcev na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta.

Prihodki/izdatki knjižnice - upoštevajo se sredstav vseh prihodkov za izvajanje javne službe in nakup knjižničnega gradiva (viri: proračun RS/izobraževalna dejavnost, 
proračun RS/raziskovalna dejavnost or. ARRS, proračun RS/drugi proračunski viri, evropski proračun/razpisi izven proračuna RS, druga sredstav za izvajanje javne službe, 
prihodki od prodaje blaga na trgu)

Prirast knjižničnega gradiva je število inventarnih enot knjižničnega gradiva, ki jih je v določenem časovnem obdobju inventarizirala knjižnica.



Računalniško delovno mesto je ustrezno opremljeno mesto (PC, terminal, tiskalnik...) kjerkoli v knjižnici, ki je namenjeno izključno uporabnikom knjižnice in s katerega lahko 
uporabnik opravlja eno ali več naslednjih dejavnosti: uporablja računalniški katalog knjižnice in različne elektronske publikacije, ki so v lasti knjižnice oziroma do katerih 
knjižnica omogoča dostop, se vključuje v medmrežje ali pa uporablja računalnik za druge potrebe (na primer pisanje).

Strokovni delavci knjižnice so vsi tisti delavci, ki imajo formalno izobrazbo s področja bibliotekarstva ali informacijskih ved (diplomirani bibliotekarji) ter tisti delavci, ki imajo 
formalno izobrazbo z drugih področij in opravljen bibliotekarski izpit (diplomirani priučeni bibliotekarji). Diplomirani bibliotekarji so vsi strokovni delavci, ki imajo formalno 
izobrazbo (višješolsko ali visokošolsko diplomo, magisterij ali doktorat) s področja bibliotekarstva ali informacijskih ved. Diplomirani priučeni bibliotekarji so vsi strokovni 
delavci, ki imajo formalno izobrazbo z drugih področij (višješolsko ali visokošolsko diplomo, magisterij ali doktorat) ter opravljen bibliotekarski izpit. Priučeni knjižničarji so vsi 
tisti strokovni delavci, ki imajo srednješolsko izobrazbo ter opravljen bibliotekarski izpit.

Izraz strokovni delavec - katalogizator je uporabljen za zaposlenega v knjižnici, ki izvaja inventarizacijo oziroma opisno in/ali vsebinsko obdelavo knjižničnega gradiva.

Izraz visokošolski zavod je uporabljen za visokošolske zavode članice univerze ali univerzo v celoti ter za samostojne sidokošolske zavode

Virtualni obisk je zahtevek, ki ga uporabnik posreduje spletnemu mestu knjižnice. Pri tem ni pomembno, koliko spletnih strani ali elementov pri enem obisku pregleda. 
Upoštevamo samo uporabnike, ki so locirani izven prostorov knjižnice. Po 30 minutah uporabnikove neaktivnosti njegovo ponovno aktivnost beležimo kot nov obisk (če je 
časovna omejitev drugačna, napišite to v opombah). Za virtualni obisk ne štejemo dostopov navedenih pod uporabo elektronskih virov. Zahtevki spletnih iskalnikov, ki 
zajemajo spletne strani, se prav tako ne štejejo. Kot virtualne obiske štejemo obiske z IP – naslovov (Internet Protocol – številka, ki natančno določa računalnik v omerežju 
interneta), ki so locirani izven prostorov knjižnice. Obiskovalce spletnega mesta knjižnice štejemo kot obiskovalce z IP naslova. Obiskovalec z IP naslova je identificiran IP 
naslov, ki ga uporablja fizična oseba in je dostopal do spletnih strani knjižnice. Obisk z IP naslova pomeni zaporedje zahtevkov po datotekah od spletnega mesta knjižnice 
istega obiskovalca z IP naslova. Čas pred naslednjim zahtevkom v zaporedju istega obiska mora biti krajši od 30 minut, če je daljši, se šteje nov obisk.
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Kazalci uspešnosti za visokošolske knjižnice (BibSist Online, CEZAR, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAZALCI USPEŠNOSTI ZA VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE (BibSist Online, 2015) 
 
 
A Viri, dostopnost in infrastruktura (12 osnovnih kazalcev) 
 

• A.1.1         Število izposojevališč,  
• A.2.1         Knjižnična zbirka na potencialnega uporabnika,  
• A.2.2         Prirast obveznega izvoda,  
• A.2.3         Prirast na potencialnega uporabnika,  
• A.2.4         Prirast naslovov na potencialnega uporabnika,  
• A.2.5         Prirast na knjižnično zbirko,  
• A.2.7         Odpis na knjižnično zbirko,  
• A.2.8         Gradnja podatkovnih zbirk,  
• A.3.2         Letna odprtost knjižnice na potencialnega uporabnika,  
• A.3.3         Površina knjižnice na potencialnega uporabnika,  
•                    Čitalniški sedeži na potencialnega uporabnika* 
• A.3.5         Osebni računalniki za uporabnike na potencialnega uporabnika,  
• A.4.1         Delavci na potencialnega uporabnika.  

 
B Uporaba (8 osnovnih kazalcev) 

• B.1.1         Obrat knjižnične zbirke,  
• B.1.2         Izposoja na potencialnega uporabnika,  
• B.1.3         Izposoja na člana,  
• B.1.5         Medknjižnična izposoja na potencialnega uporabnika,  
• B.2.1         Delež članov knjižnice med potencialnimi uporabniki,  
• B.2.2         Obisk (fizični) knjižnice na potencialnega uporabnika,  
• B.2.4         Obisk (fizični) na letno odprtost,  
• B.2.6         Udeleženci usposabljanja na potencialnega uporabnika, 
•       Strošek izposojene enote knjižničnega gradiva* 
•       Strošek obiska* 

 
C Učinkovitost (1 osnovni kazalec) 

• C.3.1   Število kreiranih in redigiranih zapisov za bibliografijo raziskovalcev na strokovnega 
delavca.  
 

D Potenciali in razvoj (5 osnovnih kazalcev) 
• D.1.1   Sredstva, porabljena za nakup knjižničnega gradiva na potencialnega uporabnika,  
• D.1.2   Delež sredstev, porabljenih za nakup elektronskih virov,  
• D.2.1   Delež strokovnih delavcev,  
• D.2.2   Število ur izobraževanja na delavca,  
• D.2.3   Sredstva, porabljena za izobraževanje na delavca.  

*kazalec dodan v UKM iz nabora možnosti po CEZAR-ju 

 
 
 



Opis kazalcev uspešnosti za visokošolske knjižnice (BibSist Online, 2015) 
 

VIRI, DOSTOPNOST IN INFRASTRUKTURA 
 
A.1.1 Število izposojevališč 
Opis: Število knjižnic ali delov knjižnice, ki je na določeni lokaciji namenjena neposrednemu delu z 
uporabniki, ne glede na to, ali gre za samostojno knjižnico ali del večje upravne enote. Kraji, kjer 
ustavlja bibliobus, ne veljajo za izposojevališče, pač pa kot izposojevališče štejemo bibliobus. Prav 
tako kot izposojevališča ne štejemo postajališč premičnih zbirk. 
Izračun: Seštevek vseh izposojevališč in bibiliobusov. 
Namen: Za ocenjevanje dostopnosti knjižnične dejavnosti potencialnim uporabnikom. 
Interpretacija: Število izposojevališč naj ustreza zahtevam standardov oziroma strokovnih priporočil 
in razvojnih dokumentov. 
 
A.2.1  Knjižnična zbirka na potencialnega uporabnika  
Opis: Kazalec prikazuje število inventarnih enot knjižnične zbirke na potencialnega uporabnika.  
Izračun: Število inventarnih enot knjižnične zbirke / število potencialnih uporabnikov.   
Namen: Za ocenjevanje relativne velikosti knjižnične zbirke, ki je na voljo uporabnikom.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat. Obseg knjižnične zbirke sam po sebi 
ne govori o kakovosti knjižnične zbirke.  
 
A.2.2  Prirast obveznega izvoda  
Opis: Kazalec prikazuje število inventarnih enot, ki jih je knjižnica prejela v tekočem letu na osnovi 
zakonskih predpisov.  
Izračun: Število inventarnih enot knjižničnega gradiva, ki jih je knjižnica pridobila na osnovi Zakona o 
obveznem izvodu publikacij oziroma drugih predpisov.  
Namen:  Za ugotavljanje obsega dotoka knjižničnega gradiva, ki ga knjižnica prejema brezplačno 
oziroma koliko publikacij izdajo zavezanci za obvezni izvod v enem letu.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat.  
 
A.2.3   Prirast na potencialnega uporabnika  
Opis: Kazalec prikazuje število inventarnih enot gradiva, ki jih je knjižnica pridobila v tekočem letu na 
1000 potencialnih uporabnikov.  
Izračun: Število inventarnih enot prirasta knjižničnega gradiva x 1000 / število potencialnih 
uporabnikov.  
Namen: Za ocenjevanje stopnje posodabljanja knjižnične zbirke.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat.  
 
A.2.4   Prirast naslovov na potencialnega uporabnika  
Opis: Kazalec prikazuje prirast števila naslovov del, ki jih je knjižnica pridobila v tekočem letu na 1000 
potencialnih uporabnikov.  
Izračun: Število naslovov prirasta knjižničnega gradiva x 1000 / število potencialnih uporabnikov.  
Namen:  Za ocenjevanje stopnje posodabljanja knjižnične zbirke in njene raznolikosti.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat.  
 
 
 



A.2.5  Prirast na knjižnično zbirko  
Opis: Kazalec prikazuje odstotek števila inventarnih enot prirasta v odnosu na celotno knjižnično 
zbirko.  
Izračun: Število inventarnih enot prirasta knjižničnega gradiva x 100 / število inventarnih enot 
knjižnične zbirke. Izraženo v %.  
Namen: Za ocenjevanje stopnje posodabljanja knjižnične zbirke.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat. 
 
A.2.7  Odpis na knjižnično zbirko  
Opis: Kazalec prikazuje odstotek inventarnih enot, ki jih je knjižnica odpisala v tekočem letu v odnosu 
do celotne knjižnične zbirke.  
Izračun: Število inventarnih enot odpisanega gradiva x 100 / število inventarnih enot knjižnične 
zbirke. Izraženo v %.  
Namen: Za ocenjevanje stopnje posodabljanja knjižnične zbirke.  
Interpretacija: Odpis naj pri splošnih knjižnicah ustreza določilom standardov. Pri splošnih knjižnicah 
dosežemo optimalno vrednost kazalca takrat, ko je pri  obsegu knjižnične zbirke, ki ustreza določilom 
standarda, njegova vrednost enaka vrednosti kazalca Prirast na knjižnično zbirko.  
 
A.2.8  Gradnja podatkovnih  zbirk  
Opis: Kazalec prikazuje število naslovov elektronskih podatkovnih zbirk, ki jih gradi knjižnica.  
Izračun: Število naslovov elektronskih podatkovnih zbirk, ki jih gradi knjižnica samostojno ali v 
sodelovanju z drugimi ustanovami. Katalogov (COBISS) ne štejemo kot podatkovne zbirke.  
Namen:  Za ugotavljanje sposobnost knjižnice za gradnjo informacijskih virov v digitalnem okolju.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat. Upoštevati je treba možnost, da eno 
elektronsko podatkovno zbirko gradi več knjižnic.  
 
A.3.2  Letna odprtost knjižnice na potencialnega uporabnika  
Opis: Kazalec prikazuje povprečno število ur odprtosti knjižnice na 1000 potencialnih uporabnikov.  
Izračun: Število ur letne odprtosti vseh izposojevališč knjižnice skupaj x 1000 / število potencialnih 
uporabnikov.  
Namen: Za ocenjevanje dostopnosti knjižničnih storitev.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat.  
 
A.3.3  Površina knjižnice na potencialnega uporabnika  
Opis: Kazalec prikazuje velikost knjižnice glede na število njenih potencialnih uporabnikov.  
Izračun: Število m2 površine knjižnice / število potencialnih uporabnikov.  
Namen: Za ocenjevanje pomembnosti knjižnice kot študijskega prostora, prostora za druženje in 
učenje. Kazalec prikazuje podporo knjižnice tem področjem.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat. Pri izračunu upoštevamo celotno 
površino knjižnice, ne le uporabno površino knjižnice. To dejstvo je treba upoštevati pri primerjavah 
med knjižnicami. Podatka o uporabni površini knjižnice v statističnih meritvah ne zbiramo.  
 
A.3.4  Čitalniški sedeži na potencialnega uporabnika  
Opis: Kazalec prikazuje število čitalniških sedežev na 1000 potencialnih uporabnikov.  
Izračun: Število čitalniških sedežev v knjižnici x 1000 / število potencialnih uporabnikov.  
Namen: Za ocenjevanje števila sedežev, ki so uporabnikom namenjeni za branje, študij ali delo v 
knjižnici na 1000 potencialnih uporabnikov.  



Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat.  
 
A.3.5  Osebni računalniki za uporabnike na potencialnega uporabnika  
Opis: Kazalec kaže število javno dostopnih  računalniških delovnih postaj na 1000 potencialnih 
uporabnikov.  
Izračun: Število osebnih računalniških delovnih postaj za uporabnike v knjižnici x 1000 / število 
potencialnih uporabnikov.  
Namen: Za ocenjevanje razpoložljivosti računalniških delovnih postaj, ki so namenjene potencialnim 
uporabnikom.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat. 
 
A.4.1  Delavci na potencialnega uporabnika  
Opis: Kazalec prikazuje število knjižničnih delavcev na 1000 potencialnih uporabnikov.  
Izračun: Število delavcev v knjižnici, ki so v rednem delovnem razmerju (EPZ) x 1000 / število 
potencialnih uporabnikov.  
Namen: Za ugotavljanje števila zaposlenih v knjižnicah.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca navadno pomeni boljši rezultat.  
 
UPORABA  
 
B.1.1   Obrat knjižnične zbirke  
Opis: Kazalec prikazuje razmerje med številom izposoj enot knjižničnega gradiva v določeni knjižnični 
zbirki in celotnim številom enot knjižničnega gradiva.  
Izračun: Celotno število inventarnih enot knjižnične zbirke, izposojenih na dom in v knjižnico / 
celotno število inventarnih enot knjižnične zbirke.  
Namen: Za ocenjevanje splošne stopnje uporabe knjižnične zbirke, namenjene izposoji. Kazalec 
uspešnosti se lahko uporablja tudi za ocenjevanje ustreznosti knjižnične zbirke glede na zahteve 
potencialnih uporabnikov.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na bolj intenzivno stopnjo uporabe in relevantnosti 
knjižnične zbirke.  
 
B.1.2   Izposoja na potencialnega uporabnika  
Opis: Kazalec prikazuje število enot knjižničnega gradiva, izposojenih na dom na potencialnega 
uporabnika.  
Izračun: Število inventarnih enot knjižnične zbirke, izposojenih na dom / število potencialnih 
uporabnikov.  
Namen: Za ocenjevanje obsega uporabe knjižnične zbirke glede na število potencialnih uporabnikov. 
Kazalec uspešnosti se lahko uporablja tudi za ocenjevanje kakovosti knjižnične zbirke in sposobnosti 
knjižnice za promocijo uporabe knjižnične zbirke.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na dober rezultat.  
 
B.1.3   Izposoja na člana  
Opis: Kazalec prikazuje število enot, izposojenih na dom na člana knjižnice.  
Izračun: Število inventarnih enot  knjižničnega gradiva, izposojenih na dom / število članov knjižnice.  
Namen: Za ocenjevanje obsega, v katerem člani uporabljajo knjižnično zbirko. Kazalec se lahko 
uporablja tudi za ocenjevanje kakovosti knjižnične zbirke in sposobnosti knjižnice za promocijo 
uporabe knjižnične zbirke.  



Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat. 
 
B.1.5   Medknjižnična izposoja na potencialnega uporabnika  
Opis: Kazalec prikazuje število inventarnih enot, ki jih je knjižnica za svoje uporabnike pridobila po 
medknjižnični izposoji iz drugih knjižnic in število enot, ki jih je po medbibliotečni izposoji 
posredovala drugim knjižnicam  na 1000 potencialnih uporabnikov.  
Izračun: Število inventarnih enot knjižničnega gradiva, izposojenih iz drugih knjižnic (pasiva) in 
posojenih v druge knjižnice (aktiva) preko medknjižnične izposoje x 1000 / število potencialnih 
uporabnikov.  
Namen: Za ocenjevanje stopnje sodelovanja z drugimi knjižnicami pri zadovoljevanju potreb 
uporabnikov po gradivu.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na ustrezne storitve knjižnice, lahko pa nakazuje tudi 
neustrezno knjižnično zbirko.  
 
B.2.1   Delež članov knjižnice med potencialnimi uporabniki  
Opis: Kazalec prikazuje odstotek članov knjižnice glede na število njenih potencialnih uporabnikov.  
Izračun: Število članov knjižnice x 100/ število potencialnih uporabnikov.  
Namen: Za ocenjevanje uspešnosti knjižnice pri doseganju ciljne populacije in privlačnosti njene 
zbirke in ponudbe storitev za potencialne uporabnike.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat. 
 
B.2.2   Obisk (fizični) na potencialnega uporabnika  
Opis: Kazalec prikazuje, kolikokrat je potencialni uporabnik obiskal knjižnico.  
Izračun: Število uporabnikov, ki so fizično vstopili v prostore knjižnice / število potencialnih 
uporabnikov.  
Namen: Za ocenjevanje ustreznosti in privlačnosti knjižničnih storitev in prostorov za uporabnike.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat.  
 
B.2.4   Obisk (fizični) na letno odprtost  
Opis: Kazalec prikazuje, koliko uporabnikov je povprečno vsako uro obiskalo knjižnico. 
Izračun: Število uporabnikov, ki so fizično vstopili v prostore knjižnice / celotno število ur letne 
odprtosti vseh izposojevališč knjižnice. Virtualnega obiska pri izračunu ne upoštevamo.  
Namen: Za ugotavljanje ustreznosti in privlačnosti knjižničnih storitev za njene uporabnike ter 
stopnjo uporabe knjižnice in njeno obremenjenost.  
Interpretacija:  Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat. 
 
B.2.6   Udeleženci usposabljanja na potencialnega uporabnika  
Opis: Število uporabnikov, ki so se udeležili različnih oblik usposabljanja za uporabo knjižnice oziroma 
njenih storitev na potencialnega uporabnika.  
Izračun: Število udeležencev usposabljanja za uporabo knjižnice / število potencialnih uporabnikov.  
Namen: Za ocenjevanje uspešnosti knjižnice pri doseganju uporabnikov s ponudbo usposabljanja za 
uporabo knjižničnih storitev.  
Interpretacija: Visoka vrednost kazalca kaže na učinkovitost knjižnice pri spodbujanju zanimanja 
uporabnikov za usposabljanje za uporabo knjižnice.  
 
 
 



UČINKOVITOST  
 
C.3.1   Število kreiranih in redigiranih zapisov za bibliografijo raziskovalcev na strokovnega delavca  
Opis: Kazalec prikazuje povprečno število kreiranih in redigiranih zapisov, ki jih je za bibliografijo 
raziskovalcev (SICRIS) izdelal strokovni delavec knjižnice (EPZ).  
Izračun: Število kreiranih in redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov za bibliografije 
raziskovalcev (vse vrste gradiva) (SICRIS) / število EPZ strokovnih delavcev.  
Namen: Za ocenjevanje učinkovitosti strokovnih delavcev knjižnice.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na učinkovitost strokovnih delavcev knjižnice.  
 
POTENCIALI IN RAZVOJ  
 
D.1.1   Sredstva, porabljena za nakup knjižničnega gradiva na potencialnega uporabnika  
Opis: Kazalec prikazuje obseg sredstev, ki jih knjižnica porabi za nakup knjižničnega gradiva na 
potencialnega uporabnika.  
Izračun: Sredstva, porabljena za nakup vsega knjižničnega gradiva (EUR) / število potencialnih 
uporabnikov.  
Namen: Za ocenjevanje obsega vlaganj v knjižnično zbirko.  
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat. 
 
D.1.2   Delež sredstev, porabljenih za nakup elektronskih virov  
Opis: Kazalec prikazuje odstotek sredstev, porabljenih za nakup knjižničnega gradiva, ki jih je 
knjižnica namenila za zagotavljanje elektronskih virov.  
Izračun: Sredstva, porabljena za nakup elektronskih virov v vseh oblikah (EUR) x 100 / sredstva, 
porabljena za nakup vsega knjižničnega gradiva (EUR). Izraženo v %.  
Namen: Za ocenjevanje stopnje vlaganja v ponudbo elektronskih virov v vseh oblikah kot dela 
knjižnične zbirke.  
Interpretacija: Vrednost kazalca se interpretira glede na konkretne naloge knjižnice ter glede na ceno 
in uporabo elektronskih virov. Visoka vrednost kazalca zato ni nujno pozitivna. Na višino sredstev 
vpliva tudi vrsta licence, saj posamezne knjižnice lahko zagotavljajo dostop do virov tudi drugim 
knjižnicam.  
 
D.2.1  Delež strokovnih delavcev  
Opis: Kazalec kaže odstotek delavcev v knjižnici, ki imajo strokovne kvalifikacije. 
Izračun: Število strokovnih delavcev, ki so v rednem delovnem razmerju (EPZ) x 100 / število vseh 
delavcev v rednem delovnem razmerju (EPZ).  
Namen: Za ugotavljanje strokovnega potenciala knjižnice.  
Interpretacija: Visoka vrednost kazalca kaže na dobro strokovno usposobljenost osebja knjižnice.  
 
D.2.2   Število ur izobraževanja na delavca  
Opis: Kazalec prikazuje povprečno število ur formalnega usposabljanja vsakega zaposlenega.  
Izračun: Število ur izobraževanja zaposlenih / število delavcev zaposlenih v knjižnici (ne glede na 
obliko zaposlitve) (osebe).  
Namen: Za ugotavljanje stopnje vlaganj v človeške vire.  
Interpretacija: Visoka vrednost kazalca kaže na visoko stopnjo vlaganj v človeške vire knjižnice.  
 
 



D.2.3   Sredstva, porabljena za izobraževanje na delavca  
Opis: Kazalec prikazuje višino sredstev, ki jih je knjižnica porabila za izobraževanje svojih delavcev na 
posameznega zaposlenega.  
Izračun: Sredstva, porabljena za izobraževanje zaposlenih (EUR) / število delavcev zaposlenih v 
knjižnici (ne glede na obliko zaposlitve) (osebe).  
Namen: Za ugotavljanje stopnje vlaganj v človeške vire.  
Interpretacija: Visoka vrednost kazalca kaže na visoko stopnjo vlaganj v človeške vire knjižnice. 
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Kazalniki kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti na UM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kazalniki kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti na UM 

 

Zap. št. Kazalnik / kazalec Izračun in interpretacija 
    
Vpetost v okolje (Tržna prodornost knjižnice) 

1 
Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov – študentov in 
zaposlenih z visokošolskega zavoda glede na skupno 
število potencialnih uporabnikov knjižnice 

Izračun: Število aktivnih uporabnikov (članov) – študentov in zaposlenih z VZ 
x 100 / število potencialnih uporabnikov knjižnice. 
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na večjo vpetost v okolje oz. višjo 
tržno prodornost knjižnice.  

Prostori in oprema 

2 Število potencialnih uporabnikov na čitalniški sedež 
Izračun: Število potencialnih uporabnikov knjižnice / število čitalniških 
sedežev. 
Interpretacija: Nižja vrednost kazalca kaže na višjo kakovost. 

3 
Neto uporabna površina knjižnice na potencialnega 
uporabnika 

Izračun: Število m2 neto uporabne površine knjižnice / število potencialnih 
uporabnikov knjižnice. 
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na višjo kakovost. 

4 Tedenska odprtost knjižnice 
Izračun: Število ur tedenske odprtosti knjižnice. 
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na višjo kakovost. 

Knjižnični delavci 

5 
Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na 
EPZ strokovnega delavca knjižnice 

Izračun: Število aktivnih uporabnikov (članov) z VZ / število EPZ strokovnih 
delavcev knjižnice. 
Interpretacija: Nižja vrednost kazalca kaže na višjo kakovost. 

Proračun  

6 
Delež (odstotek) prihodkov za knjižnico v celotnih 
prihodkih visokošolskega zavoda 

Izračun: Znesek prihodkov za knjižnico x 100 / znesek prihodkov VZ 
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na višjo kakovost. 

7 
Delež (odstotek) stroškov za nakup knjižničnega gradiva 
glede na celotne prihodke knjižnice 

Izračun: Znesek stroškov za nakup knjižničnega gradiva x 100 / znesek 
prihodkov knjižnice. 
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na višjo kakovost. 



8 
Delež (odstotek) stroškov za nakup elektronskih 
informacijskih virov glede na celotne stroške nabave 
knjižničnega gradiva (informacijskih virov) 

Izračun: Znesek stroškov za nakup elektronskih informacijskih virov x 100 / 
znesek stroškov za nakup knjižničnega gradiva. 
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na višjo kakovost. 

Knjižnično gradivo (informacijski viri) 

9 
Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih 
zapisa (št. enot) na potencialnega uporabnika 

Izračun: Število enot letnega prirasta knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih 
/ število potencialnih uporabnikov knjižnice. 
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na višjo kakovost. 

10 
Število elektronskih virov, dostopnih na daljavo na 
potencialnega uporabnika 

Izračun: Število naročenih naslovov monografskih in serijskih publikacij z 
dostopnimi celotnimi besedili, ki jih knjižnica naroča samostojno ali v 
sodelovanju z drugimi knjižnicami / število potencialnih uporabnikov 
knjižnice. 
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na višjo kakovost. 

11 Število podatkovnih zbirk na potencialnega uporabnika 
Izračun: Število naročenih podatkovnih zbirk / število potencialnih 
uporabnikov knjižnice. 
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na višjo kakovost. 

Osnovne knjižnične storitve 

12 
Število izposojenih enot gradiva na potencialnega 
uporabnika knjižnice 

Izračun: Število enot knjižničnega gradiva, izposojenih na dom / število 
potencialnih uporabnikov knjižnice. 
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na višjo kakovost. 

13 
Število vpogledov v elektronske vire na potencialnega 
uporabnika knjižnice 

Izračun: Število vpogledov (povzetek, celotno besedilo)v elektronske vire / 
število potencialnih uporabnikov knjižnice. 
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na višjo kakovost. 

Izobraževalna dejavnost 

14 
Število ur informacijskega opismenjevanja v študijskih 
programih visokošolskega zavoda na EPZ strokovnega 
delavca knjižnice 

Izračun: Število ur informacijskega opismenjevanja, ki ga strokovni knjižnični 
delavci ali drugi izvajajo v okviru študijskih programov VZ / število EPZ 
strokovnih delavcev knjižnice. 
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na višjo kakovost. 

Bibliografska dejavnost 

15 
Število bibliografskih zapisov za bibliografijo zaposlenih 
na visokošolskem zavodu na EPZ bibliografa 

Izračun: kreiranih in redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na VZ / 
število EPZ strokovnih delavcev knjižnice-bibliografov. 
Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na višjo učinkovitost bibliografov, 
lahko pa nakazuje tudi premajhno število zaposlenih. 

Definicije kazalnikov: NUK, Center za razvoj knjižnic - CeZaR, BiBSiSt Online,  http://bibsist.nuk.uni-lj.si/definicije/index.php 

 
Sprejeto na 11. redni seji Komisije za knjižnični sistem 23. 2. 2017, na 9. redni seji Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 13. 4. 2017 in na 23. redni seji 

Senata UM 20. 6. 2017. 

http://bibsist.nuk.uni-lj.si/definicije/index.php
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