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1. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH DEJAVNOSTI V LETU 
2015  

 

 

1.5. Knjižnična dejavnost - REALIZACIJO V CELOTI PRIPRAVI UKM 

 

POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR 

 
POSLANSTVO  
 
Univerzitetna knjižnica Maribor, osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, zbira, organizira, hrani in ohranja edinstvene zapise človeške misli in 
kreativnosti ter zagotavlja dostop do le-teh. Vzpodbuja in podpira intelektualno rast in uveljavlja pretok informacij in idej s prostim dostopom do vsega 
zapisanega znanja, informacij in stvaritev in s tem pedagoško, znanstvenoraziskovalno, strokovno in umetniško delo na Univerzi v Mariboru. Je varuhinja 
kulturne dediščine slovenskega naroda in države, znanstvene dediščine Univerze v Mariboru ter domoznanske dokumentacije mesta Maribor in širše regije. 
Svojim uporabnikom zagotavlja učinkovit in celovit dostop do zapisanega znanja ne glede na lastništvo in obliko. Univerzitetna knjižnica Maribor, učni 
center, s svojimi zbirkami in storitvami služi procesom izobraževanja, poučevanja in raziskovanja Univerze v Mariboru, intelektualni osebni in strokovni rasti 
in vseživljenjskemu izobraževanju vseh svojih uporabnikov. 
 
Osebna izkaznica 
 
Univerza v Mariboru 
Univerzitetna knjižnica Maribor 
Gospejna ulica 10 
2000 Maribor 
TR: 01100-6030720796, UJP Slovenska Bistrica 
Matična številka: 5052114 
Identifikacijska št. za DDV: SI11537213 
Ravnateljica 
dr. Zdenka Petermanec 
Tel. +386 (02) 25 07 485; e-pošta: zdenka.petermanec@um.si 

mailto:zdenka.petermanec@um.si


 5 

 
Tajnik UKM 
Borut Gaber, univ. dipl. ekon. 
Tel. +386 (02) 25 07 484; e-pošta: borut.gaber@um.si 
 
Tel.  +386 (02) 25 07 400 (centrala) 
Tel.  +386 (02) 25 07 485 (tajništvo) 
Fax: +386 (02) 25 26 087 (tajništvo) 
E-pošta: tajnistvo.ukm@um.si 
Domača stran: www.ukm.si 
 
Odgovorna oseba je ravnatelj, ki zastopa in predstavlja UKM, vodi in usklajuje njen delovni proces in poslovanje, skrbi in odgovarja za zakonitost dela ter 
finančno poslovanje, odloča o delovnih razmerjih na podlagi predhodnega pooblastila rektorja univerze in odgovarja za zakonitosti v zvezi z delovnimi 
razmerji delavcev ter opravlja druge naloge v skladu s predpisi in pooblastilom rektorja UM. V Statutu Univerze v Mariboru so kot organi Univerzitetne 
knjižnice Maribor navedeni strokovni svet in ravnatelj. 
 
Univerzitetna knjižnica Maribor ima naslednje organizacijske enote: Ravnateljstvo, Enoto za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva, Enoto za 
domoznanstvo in posebne zbirke, Enoto za podporo študiju in raziskovanju, Enoto za izposojo in posredovanje dokumentov, Enoto za informatiko in 
digitalno knjižnico  in Tajništvo UKM.  
 
Delovna področja UKM so: 
V okviru javne službe: 
1. Kot univerzitetna knjižnica 

- sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva (knjige, revije, disertacije, raziskovalne naloge, standardi, 
patenti, zbirke podatkov, drobni tiski, glasbeno in filmsko gradivo) v tiskani, elektronski in AV obliki, ki je potrebno za izvajanje pedagoškega 
in znanstveno-raziskovalnega procesa na mariborski univerzi; 

- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; 
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov; 
- dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 
- medknjižnična izposoja ter posredovanje knjižničnega gradiva in informacij; 
- koordiniranje delovanja knjižničnega sistema mariborske univerze; 
- prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 

mailto:borut.gaber@um.si
mailto:tajnistvo.ukm@um.si
http://www.ukm.si/
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- dvig informacijske pismenosti študentov in zaposlenih na mariborski univerzi z organizacijo izobraževanja o iskanju, vrednotenju, zbiri in 
uporabi različnih vrst in oblik informacijskih virov. 

 
2. Kot osrednja domoznanska knjižnica 

- sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva (knjige, revije, disertacije, raziskovalne naloge, rokopisi, 
raritete, drobni tiski, glasbeno in filmsko gradivo) v tiskani, elektronski in AV obliki na štajerskem območju s poudarkom na mestu Maribor 

- posredovanje domoznanskih informacij; 
- skrb za kulturno dediščino mesta in regije; 
- prirejanje razstav, sejmov in kongresov. 

 
3. Kot druga depozitarna organizacija (slovenska arhivska knjižnica) 

- sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje ter varovanje in zaščita temeljne nacionalne zbirke – slovenike; 
- varovanje in zaščita slovenske pisne  kulturne dediščine. 
 

Poleg javne službe: 
- izdaja in prodaja knjig, revij in periodike ter posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 
- drugo založništvo; 
- drugo tiskarstvo; 
- knjigoveštvo in dodelava; 
- razmnoževanje zvočnih zapisov, videozapisov in računalniških zapisov; 
- fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 
- dejavnost knjigarn; 
- svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 
- druge storitve zainteresiranim v  okviru svoje dejavnosti. 
 

Knjižnici zakonodaja nalaga delovanje, ki zahteva zadostna finančna sredstva za opravljanje naštetih nalog v okviru javne službe. Proračun MIZŠ teh sredstev 
ne zagotavlja, proračun Ministrstva za kulturo pa v  svojem programu dejavnosti ne zajema financiranja depozitarne dejavnosti Univerzitetne knjižnice 
Maribor. Predvsem področje zakonodaje ne upošteva finančnih učinkov na delovanje, saj so pogosto sprejeti predpisi, ki nalagajo neko delovanje in 
posledično višje stroške ob nespremenjeni višini proračunskih sredstev. 
 
Zagotavljanje ustreznih pogojev dela zahteva povišanje proračunskih sredstev za vzdrževanje, klimatizacijo, zadostno opremljenost skladišč za knjižnično 
gradivo s kompaktnimi policami. 
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Zaposleni 
Število vseh zaposlenih v Univerzitetni knjižnici Maribor je 75. Šest zaposlenih financira Mestna občina Maribor. 
 
Premoženje in nepremičnine 

Druga 
članica 

Stavba 
(lokacija, 
parc. št.) 

površina                 
(neto etažna 
površina v m2) 

Posestva ali večja 
zemljišča –
dvorišče (parc. 
št., m2) 

Lokacija pomembne 
raziskovalne opreme 
(lokacija, parc. št.) 

Najeti prostori za izvajanje 
dejavnosti (lokacija, parc. 
št., m2) 

Najeti prostori za izvajanje 
študijske dejavnosti (lokacija, 
parc. št., m2) 

UKM 1563 11.728,00 184 / / / 

        
Sredstva, s katerimi razpolaga UKM 
Univerzitetna knjižnica Maribor ima več financerjev. Glavni vir financ je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Za nakup baz in tuje periodike 
pridobimo sredstva od Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Domoznansko dejavnost financira Mestna občina Maribor. 
Univerzitetna knjižnica Maribor razpolaga tudi z neproračunskimi sredstvi, kot so: prihodki od članarin, projektov, in iz tržne dejavnosti. 
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Organiziranost delovanja in okolje 
 
Organiziranost UKM 
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Zakonske in druge pravne podlage  
 
UKM deluje na podlagi zakonodaje Republike Slovenije, ki se nanaša na njeno področje delovanja.  
 
Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje UKM, ki so bile sprejete in veljavne v času priprave in sprejetja Poročila o delu za leto 2015, so:  
 

- Odlok o preoblikovanju UM (Ur. l. RS, št. 28/00, s spr. in dop. do 17/15) 

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

- Zakon o visokem šolstvu  (Ur. l. RS, št. 32/12-UPB7, s spr. in dop.do 84/14) 

- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, s spr. in dop. 8/96) 

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

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06–UPB2, s spr. in dop.do 102/15) 

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

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

- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06 in 51/14) 

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

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

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

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

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB3, s spr. in dop. do 56/15)   

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

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02 in 92/15) 

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

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

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

- Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Ur. l. RS, št. 42/04, s spr. in dop.19/15) 

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

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

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

- Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (Ur. l. RS, št. 90/07) 

- Zakon o plačilnem prometu (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB3) 

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in spr. in dop. do 101/13) 
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- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS, št.96/2015) 

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

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

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06 –UPB,  s spr. in dop. 57/12)  

- Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/11, s spr. in dop. 92/14) 

- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06 s spr. in dop. do 12/13-UPB5 in 91/14) 

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, s spr. in dop.90/14) 

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

- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/16 popr.) 

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS, št, 18/91, aneks k pog. 40/12 in spr. in dop. do 81/15) 

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja  v RS (Ur. l. RS, št. 52/94 s spr. in dop. do 106/15)  

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

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. ,56/02, s spr. in dop. do 82/15) 

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

- Zakon o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 90/15) 
 
Zakonske in druge pravne podlage za sestavo računovodskih izkazov 

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

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in spr. in dop. do 96/15), 

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

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

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, ŠT. 115/02, s sprem. in dopol. do 
104/2011), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS št. 134/03, s sprem. in dopol.do 100/15), 

- Slovenski računovodski standardi (Ur. l. RS 118/05, s sprem. in dopol.do 98/15), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 54/02, s sprem. in dopol.do 
100/15), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS št. 45/05, s sprem. in dopol.do 100/15). 

- Pravilnik o računovodstvu Univerze v Mariboru  št. A3/2010-61 PU (Obvestila UM št. XXVIII-6-2010), velja od 21. 7. 2010 

- Pravilnik o dokumentiranju in evidentiranju osnovnih sredstev Univerze v Mariboru št. A4/2010-61 PU (Obvestila UM št. XXVIII-6-2010), velja od 21. 
7. 2010 
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Interni akti -  Akti Univerze v Mariboru 
 
Splošno 

- Statut Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št .44/2015, UPB11, 92/15), velja od 22.6.2015 

- Pravilnik o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. 012/2015/1 velja od 10.3.2015 

- Pravilnik o založniški dejavnosti v e-izobraževanju na Univerzi v Mariboru št. A 4/2008-51 MT ((Obvestila UM št. XXVI-7-2008), velja od 15. 10. 2008 

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

- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A 11/2006-524 JR (Obvestila UM št. XXIV-9-2006), velja od 13. 10. 2006 

- Pravilnik o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o sestavi in številu članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 
št. A 3/2006-812 MP (Obvestila UM št. XXIV-1-2006) ter spremembe in dopolnitve pravilnika št. (Obvestila UM št. XXVI-4-2008), ki veljajo od 17. 4. 
2008 

- Splošni akt o organiziranosti in sistemizaciji univerze in članic št. A17/2005-2 BB ter spremembe in dopolnitve splošnega akta (Obvestila UM št. XXVI-
3-2008), ki veljajo od 19. 3. 2008, spremembe in dopolnitve splošnega akta (Obvestila UM št. XXVII-3-2009), ki veljajo od 16. 6. 2009, ter spremembe 
in dopolnitve splošnega akta (Obvestila UM št. XXVII-6-2009), ki veljajo od 23. 9. 2009 

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

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

- Pravilnik o obveznem izvodu publikacij Univerze v Mariboru, št. A6/2010 (Obvestila UM št. XXVIII-7-2010), velja od 21. 06. 2010 
 
Finance in revizija 

- Pravilnik o finančnem poslovanju Univerze v Mariboru št. A 11/2008-61 PU (Obvestila UM št. XXVI-9-2008), ki velja od 6. 1. 2009 

- Pravilnik o računovodstvu Univerze v Mariboru št. A3/2010-61 PU (Obvestila UM št. XXVIII-6-2010), ki velja od 21. 7. 2010 

- Pravilnik o zagotavljanju notranje likvidnosti ter o izposojanju in nalaganju sredstev Univerze v Mariboru št. A2/2007-61 PU (Obvestila UM št. XXV-6-
2007), ki velja od 14.7.2007 

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

- Navodilo o javnem naročanju na Univerzi v Mariboru št. N40/2011-11 RSP, velja od 5. 9. 2011 

- Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. N19/2010-41 AG, velja od 10. 5. 2010 

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

- Navodilo o izvajanju medsebojnega finančnega poslovanja s proračunskimi sredstvi in neproračunskimi sredstvi med članicami Univerze v Mariboru 
št. N6/2010-61 PU, velja od 1. 1. 2010 

- Navodilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev UM št. N24/2007-621 JSB, velja od 25. 10. 2007 

- Navodilo o poročanju o izvrševanju finančnega načrta UM št. N57/2012-61 PU, velja od 18. 10. 2012 

- Navodilo za upravljanje s tveganji na Univerzi v Mariboru št. N13/2006-61 PU 
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- Navodilo o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem pogodbenega dela št. N25/2007-524 JR 

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

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

- Pravilnik o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede (Ur. l. RS št. 94/2010), velja od 11. 12. 2010  

- Merila za izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, veljajo od 3. 6. 2009 

- Pravilnik o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela št. A 10/2008-61 PU (Obvestila UM št. XXVI-9-2008), ki velja od 6. 1. 2009 

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

- Kadrovski priročnik Univerze v Mariboru  

- Organizacijski akt o delovnem času Univerze v Mariboru št. A 6/2008-51 MT (Obvestila UM št. XXVI-9-2008), ki velja od 19. 11. 2008 

- Načrt izrabe delovnega časa za leto 2016 

- Splošni akt o konkurenčni prepovedi na Univerzi v Mariboru št. A 8/2008-2 BB (Obvestila UM št. XXVI-9-2008), ki velja od 30. 12. 2008 

- Pravilnik o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilu stroškov za prehrano med delom delavcev na Univerzi v Mariboru št. A2/2010-
61 PU (Obvestila UM št. XXVIII-6-2010), velja od 7. 7. 2010 

- Pravilnik o uporabi službenih vozil na Univerzi v Mariboru št. A10/2006-526 NP (Obvestila UM št. XXIV-9-2006), ki velja od 20. 10. 2006 

- Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi na Univerzi v Mariboru št. A9/2006-525 TP (Obvestila UM št. XXIV-9-2006), ki velja od 
20. 10. 2006 

- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov na Univerzi v Mariboru št. A8/2006-524-2 BB (Obvestila UM št. XXIV-9-2006), ki velja od 20. 10. 
2006 

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

- Pravilnik o zagotavljanju varovanja dostojanstva delavec Univerze v Mariboru pri delu št. 021/2015/2, ki velja od 10.3.2015 
 
Interni akti -  Akti UKM 
 
Splošno 

- Navodilo št. N3/2007-MB o varovanju in hrambi ključev v UKM, velja od 28. 11. 2007 

- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja UKM št. P 01/2012-ZP, velja od 16. 5. 2012 

- Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva UKM št. N6/2008-BK, velja od 5. 12. 2008 
 
Finance in revizija 
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- Priloga k Pravilniku o računovodstvu Univerze v Mariboru št. A3/2010-61 PU: Naloge in odgovornosti posameznih delovnih mest v računovodstvu 
UKM št. N 3/2010-MB/ZP, s pričetkom veljave 23.9.2010 in Krogotok knjigovodskih listin z opredelitvijo odgovornih oseb in notranjih kontrol v UKM 
št. N 1/2010-MB/ZP, s pričetkom veljave 23. 9. 2010 

- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 1. 8. 1999 

- Navodilo o ravnanju z dnevnimi iztržki v izposojevalni službi UKM, 14. 7. 2006 

- Krogotok listin z opredelitvijo odgovornih oseb in notranjih kontrol v UKM št. N 1/2010-MB/ZP, 23. 9. 2010 

- Merila in sodila za razpolaganje prihodkov in odhodkov in časovnih razmejitev za odpravljanje javne službe in tržne dejavnosti v UKM št. N2/2010-
MB/ZP 22. 9. 2010 

- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih št. računov št. 012-1/2015, ki 
velja od 11.12.2015.  

 
Zaposleni v UKM 

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

- Navodilo o izvajanju Pravilnika o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela št. N 1/2009-MB 

- Navodila za ocenjevanje in obračunavanje redne delovne uspešnosti zaposlenih v UKM št. N 2/2009-MB, pričetek uporabe 15. 6. 2009 

- Pravilnik o delovnih oblekah, obutvi in osebni varovalni opremi 

- Navodilo o izvajanju Pravilnika o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilu stroškov za prehrano med delom delavcev n Univerzi v 
Mariboru,  velja od 19. 7. 2010 

- Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov v UKM,  uporaba od 23. 9. 2005 ter spremembe navodila št. N 4/2008-MB, 29. 5. 2008 

- Navodilo o povračilu stroškov za službena potovanja, 10. 4. 2006 

- Pravilnik o delovnih oblekah in zaščitnih sredstvih delavcev UKM, sprejet 21. 10. 2005, uporaba od 1. 11. 2005 

- Navodilo o omejitvah in dolžnostih delavcev pri dajanju in prejemanju daril, veljavno od 23. 4. 2005 ter spremembe in dopolnitve-1 z dne 10. 11. 
2006. 

 
 

Članstvo v mednarodnih organizacijah: 
- IFLA, 
- LIBER. 
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1. Dolgoročni/strateški cilj: Večja stopnja povezanosti knjižnično-informacijskega sistema Univerze v Mariboru. 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2015 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v 

letu 2015 
Realizacija 

Strateški razvojni program 
Univerzitetne knjižnice Maribor 

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

Izdelan katalog delovnih 
procesov in postopkov. 
Optimizacija delovnih 
procesov. 

 DELNO REALIZIRANO 
Reorganizacija poslovnih procesov UKM je 
bila uvedena s 1. 2. 2015. Katalog delovnih 
procesov in postopkov je izdelan do faze 
osnutka. Dokončanje zastavljenega cilja je 
preneseno v naslednje leto. 

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

Izdelan in sprejet Strateški 
načrt razvoja UKM 2015 – 
2020. 

 REALIZIRANO  
Strateški načrt razvoja UKM do 2020 sprejet 
na 7. redni seji Strokovnega sveta UKM dne 
25. 11. 2015. 

Razvoj dejavnosti knjižnic UM na 
osnovi sodobnih standardov 

knjižnične dejavnosti 

Pogodba o izvajanju knjižnične 
dejavnosti na Fakulteti za turizem, 
2014: pripravljen osnutek pogodbe 

• Sklenitev pogodbe o 
izvajanju knjižnične dejavnosti 
na Fakulteti za turizem. 
• Vzpostavitev knjižnične 
podpore izobraževalni in 

 REALIZIRANO 
Pogodbo o izvajanju knjižnične dejavnosti 
na Fakulteti za turizem smo podpisali 22. 1. 
2015. Vzpostavili smo lokalni katalog v 
okviru sistema COBISS in jih vključili v 



 15 

raziskovalni dejavnosti članic 
UM na Fakulteti za turizem 
UM. 

knjižnični informacijski sistem UM. 

Skupne razvojne naloge 
knjižničnega sistema UM 

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

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

 REALIZIRANO 
Realizirali smo nakup vseh načrtovanih 
elektronskih virov in programske opreme za 
učinkovito uporabo znanstvenih informacij. 
 

Funkcionalno povezovanje, 
strokovna pomoč in svetovanje 

knjižnicam članic UM pri izvajanju 
dejavnosti knjižnic na osnovi 

sodobnih standardov knjižnične 
dejavnosti 

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

Koordinacija testiranja za 
prehod na novo platformo 
COBISS3/Izposoja. 

 REALIZIRANO 
Imenovanje članov delovne skupine za 
pripravo oz. izvedbo prehoda na 
COBISS3/Izposoja; Prvi sestanek delovne 
skupine in oblikovanje  koncepta skupne 
baze članov v C3/Izposoja, ter vsebinskega 
in časovnega okvirja prehoda. 

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

Kratkoročni letni cilj za leto 2015 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v 

letu 2015 
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. 
Izvedena Anketa o zadovoljstvu 
uporabnikov s storitvami UKM. 

 
3. Dolgoročni/strateški cilj:  Oblikovanje virtualnega sveta znanja. 

 

Kratkoročni letni cilj za leto 2015 Izhodiščna vrednost kazalnika (ime Ciljna vrednost kazalnika v Realizacija 
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kazalnika, leto in vrednost) letu 2015 

Učinkovita ponudba informacijskih 
virov in razvoj informacijske 

programske in strojne 
infrastrukture. 

Implementacija lokalnih knjižničnih 
katalogov članic v napredni iskalnik 
UM:NIK: 2014: ne obstaja. 
Povezava zapisov v posameznih bazah 
podatkov do zaloge e-virov v UM:NIK-
u: 2014: ne obstaja. 

• Implementacija lokalnih 
knjižničnih katalogov članic 
v UM:NIK. 

 
 

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

 REALIZIRANO 
Implementiran JE agregator metapodatkov 
lokalnih katalogov UM, realizirana je 
konverzija in deduplikacija lokalnih 
katalogov fakultetnih knjižnic v UM:NIK. 

 NEREALIZIRANO 
Zaradi podvajanja portalov za dostopanje 
do polnih besedil e-publikacij in omejenih 
možnosti ponudnikov e-virov, smo nalogo 
prestavili v 2016. 

Vzpostavitev institucionalnega 
repozitorija znanstvene dediščine 
Univerze v Mariboru (DKUM) in 

kulturne dediščine (eUKM). 

• Idejna zasnova trajnega hranjenja 
znanstveno raziskovalnih, strokovnih 
in drugih del UM v elektronski obliki v 
DKUM: 2014: ne obstaja. 
• Institucionalni repozitorij kulturne 
dediščine Univerze v Mariboru e-UKM: 
2014: v nastajanju 

• Idejna zasnova trajnega 
hranjenja znanstveno 
raziskovalnih, strokovnih in 
drugih del UM v elektronski 
obliki v DKUM. 
• Implementacija 
institucionalnega repozitorija 
kulturne dediščine Univerze 
v Mariboru e-UKM. 

 DELNO REALIZIRANO 
Z Narodno in univerzitetno knjižnico, smo se 
dogovorili, da skupaj prečimo možnosti 
izkoriščanja njihove infrastrukture in 
izdelanih poslovnih procesov za trajno 
hranjenje gradiv v DKUM in Repozitoriju 
UKM (izveden sestanek). 

 REALIZIRANO 
Institucionalni repozitorij kulturne dediščine 
UKM vzpostavljen – Repozitorij UKM. 
Promocija repozitorija v 2016. 

Vzpostavitev  selektivnih kriterijev 
za digitalizacijo knjižničnega gradiva 

Smernice za zajem, dolgotrajno 
ohranjanje in dostop do kulturne 
dediščine v digitalni obliki V 1.0, 2013; 
2014: implementacija politike UKM na 
tem področju ne obstaja. 

• Izdelan strateški dokument 
digitalizacije UKM. 

 
 
 
 
 

• Določitev pogojev uporabe 
digitaliziranih objektov 
UKM (licenca). 

 DELNO REALIZIRANO 
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. Celovit Strateški 
dokument o digitalizaciji – cilj v 2016 

 DELNO RELIZIRANO 
Objava e-gradiv, ki so v javni domeni; v 2016 
vzpostavitev procesa razreševanja avtorskih 
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• Izdelan prioritetni seznam 

gradiv za digitalizacijo v 
2015. 

pravic. 

 REALIZIRANO 
Digitalizirane vsebine: časopisi Straža, 
Novine, Voditelj v bogoslovnih vedah; 
gradivo posebnih zbirk: plakati SNG, 
slikovno gradivi Frana Žižka, rodbina 
Windischgraetz, rodbina Zabeo, Emerik 
Beran; rokopisno gradivo: zapuščina A. 
Krempla, Leški rokopis; zemljevidi Styria. 

 
4. Dolgoročni/strateški cilj: Oblikovanje knjižnice kot učnega centra univerze. 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2015 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v 

letu 2015 
Realizacija 

Oblikovanje e-učne zbirke v okviru 
e-učnega okolja 

• Seznami študijske literature članic 
UM: 2014: obstajajo ločeno po 
posameznih članicah. 
• Politika odprtega dostopa na 

področju izobraževalnih vsebin: 
2014, ne obstaja 

• Vzpostavitev interaktivnega 
centralnega seznama 
obvezne in priporočene 
študijske literature (idejna 
zasnova). 

 
• Vzpostavitev načela odprtega 

dostopa do e-učnih gradiv. 

 REALIZIRANO 
Pripravljena je idejna zasnova seznama 
obvezne in študijske literature, ki bo 
povezoval aplikacije COBISS-DKUM-
Moodle. Cilj v 2016 – prototip za eno 
fakulteto. 

 DELNO REALIZIRANO 
Načelo implementirano v osnutek politike 
odprtega dostopa univerze, ki še ni 
potrjen na ustreznih organih univerze,  

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: 5 % 

 DELNO REALIZIRANO 
V e-učnem okolju Moodle Univerze v 
Mariboru je v 9 učnih enotah uporabljen 
vtičnik EDS. 
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Večja stopnja informacijske 
pismenosti študentov UM 

• Informacijska pismenost: 
Število udeležencev izobraževanja 
UKM: 2014: 5.070 
• Tutorski sistem na Univerzi v 
Mariboru (izhodišča za uvedbo), 2011. 

• Informacijska pismenost: 
Število udeležencev 
izobraževanja UKM: 5.500 
• Izdelava predloga 
permanentnega sistema 
knjižničarjev tutorjev v 
izobraževalnem procesu 
univerze; predlog dopolnitve 
dokumenta Tutorski sistem na 
Univerzi v Mariboru. 

 REALIZIRANO 
Št. udeležencev: 5.160 = 94 % 

 REALIZIRANO 
V okviru redefinicije profila strokovnega 
referenta smo oblikovali strokovno pomoč 
študentom pod skupnim imenom 
bibliotekar tutor.  
 

Strokovna pomoč in svetovanje 
članicam UM pri izvajanju založniške 

dejavnosti 

Idejni osnutek vzpostavitve strokovne 
podpore pri dejavnosti 
univerzitetnega elektronskega 
založništva: 2014: ne obstaja (obstaja 
Pravilnik o založniški dejavnosti UM, 
2008 in analiza pojavnih oblik 
založniške dejavnosti na UM, 2013) 

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

 REALIZIRANO 
Oblikovan je idejni osnutek vzpostavitve 
strokovne podpore pri dejavnosti 
univerzitetnega elektronskega založništva 
v kontekstu odprtega dostopa do 
znanstvenih informacij in poslovnih 
modelov odprtega dostopa v revijalnem 
založništvu. 

 
5. Dolgoročni/strateški cilj: Spodbujanje odprtosti in prepoznavnosti UM v nacionalnem in mednarodnem raziskovalnem prostoru (podpora raziskovalni 

dejavnosti). 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2015 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v 

letu 2015 
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. 

Oblikovanje osnutka politike 
odprtega dostopa Univerze v 
Mariboru. 

 REALIZIRANO 
Pripravljen osnutek politike odprtega 
dostopa univerze, ki še ni potrjen na 
ustreznih organih univerze, 

 
6. Dolgoročni/strateški cilj: Uvajanje inovativnih tehnologij, metod in storitev. 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2015 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v 

letu 2015 
Realizacija 
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Posodobitev procesa naročanja 
gradiva iz skladišča 

Računalniške aplikacije za naročanje 
gradiva iz skladišča: 2014, 
implementacija nove storitve 

Nadgradnja računalniške 
aplikacije za naročanje 
gradiva iz skladišča. 

 REALIZIRANO  
Analiza postopkov e-naročanja in predlog 
korektivnih ukrepov (obnovitveno 
usposabljanje). 

Uvajanje RFID tehnologije za 
učinkovito upravljanje gradiva 

RFID tehnologija: 2014: ne obstaja Idejni elaborat prehoda na 
RFID tehnologijo (izposoja in 
vračilo knjižničnega gradiva). 

 REALIZIRANO 
Pregled strokovne literature in primerov 
dobre prakse ter ponudb dobaviteljev RFID 
opreme. Izdelan idejni načrt uvedbe RFID 
tehnologije v UKM. 
 

 
7. Dolgoročni/strateški cilj: Spodbujanje prepoznavnosti osrednje univerzitetne knjižnice z uvrščanjem edinstvenega knjižnega fonda na globalni 

zemljevid znanja. 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2015 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime  

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v 

letu 2015 
Realizacija 

Digitalizacija domoznanskih vsebin, 
raritet, rokopisov in stare periodike 

Prioritetni seznam gradiv za 
digitalizacijo za leto 2015: plan dela  
 

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

 REALIZIRANO 
Digitalizirane vsebine: časopisi Straža, 
Novine, Voditelj v bogoslovnih vedah; 
gradivo posebnih zbirk: plakati SNG, 
slikovno gradivi Frana Žižka, rodbina 
Windischgraetz, rodbina Zabeo, Emerik 
Beran; rokopisno gradivo: zapuščina A. 
Krempla, Leški rokopis; zemljevidi Styria. 

Promocija edinstvenih zbirk gradiva 
UKM 

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

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

 REALIZIRANO 
Dostop do digitaliziranih vsebin je 
organiziran preko Repozitorija UKM, dLib, 
Kamre, iod. 

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

Kratkoročni letni cilj za leto 2014 
Izhodiščna vrednost kazalnika (ime 

kazalnika, leto in vrednost) 
Ciljna vrednost kazalnika v 

letu 2015 
Realizacija 
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Razstavna dejavnost 
Št. razstav:  2014: 30 Št. razstav:  25  REALIZIRANO 

Št. razstav: 30 = 120 % (od tega 2 gostujoči 
razstavi UKM, Ptuj, Ljubljana) 

Prireditvena dejavnost 

Št. prireditev:  2014: 100 Št. prireditev:  80  REALIZIRANO 
Št. prireditev: 93 = 116 % 

 REALIZIRANO 
Št. obiskovalcev: 14.977 = 213,9 % 

Št. 
obiskovalcev: 

2014: 7.000 Št. 
obiskovalcev: 

7.000 

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 
Št. dogodkov: 15 = 16 % 
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OCENA USPEHA 

Knjižnična dejavnost - UKM  

Doseganje zastavljenih ciljev na področju knjižnične dejavnosti v letu 2015 je izpolnilo zastavljena pričakovanja. Večino ciljev smo uresničili, dosegli 
načrtovane rezultate ali jih ponekod celo presegli. Od vseh zastavljenih ciljev smo jih realizirali 74 % in 22 % delno realizirali.  Nedoseženi ostajajo predvsem 
cilji, ki so vezani na problematiko pomanjkanja finančnih in kadrovskih virov ali so odvisni od sistemskih rešitev na univerzi. Teh je za 4 %. Delež uporabnikov 
storitev, ki v anketi o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami UKM pozitivno ocenjuje kakovost storitev in so z njimi zadovoljni, je kar 97 % (N=831).  97 % jih 
meni, da je UKM odprta in prijazna ustanova, 93 % jih meni, da UKM podpira njihov študij in raziskovanje, 88 % da UKM pozitivno vpliva na kakovost in 
učinkovitost njihovega študija in dela ter nekaj nižji odstotek uporabnikov (78 %) meni, da ima UKM posluh za želje in potrebe uporabnikov ter sledi razvoju 
novih informacijskih tehnologij. Več je potrebno narediti na področju promocije storitev, kajti približno 50 % vprašanih ne pozna novih storitev, ki smo jih v 
preteklih dveh letih vpeljali. 49 % ne pozna univerzitetnega iskalnika UM:NIK. Tiskalniškega sistema, ki uporabnikom omogoča fotokopiranje, tiskanje in 
skeniranje z  naložbo dobroimetja, ne pozna 54 % vprašanih, novih računalnikov za uporabnike 40 % in novega sistema garderobnih omaric 44 %. Na 
vprašanje »Če gradiva in drugih informacijskih virov ter storitev UKM ne bi mogli več uporabljati, v kakšni meri bi to vplivalo na vaš študij oziroma delo?« je 
57 % vprašanih odgovorilo, da bi to dejstvo nanje močno vplivalo in  37 % jih meni, da bi to nanje vplivalo v manjši meri. 40 % vprašanih ocenjuje, da če bi 
UKM prenehala delovati, da bi to zanje pomenil dodatni povprečni strošek v višini 10 – 50 EUR, 23 % vprašanih ocenjuje, da bi imeli dodatni strošek v višini 
50 – 100 EUR in  8,7 % več kot 200 EUR. Ti dve vprašanji sta zametka vrednotenja končnih rezultatov delovanja knjižnice oziroma njihovega vpliva na 
posameznika in družbo.  

Univerzitetna knjižnica Maribor je v letu 2014 zaključila dolgotrajen proces prenove delovnih procesov in posledično spremenila organizacijsko strukturo, v 
katerem je bilo glavno vodilo prilagoditi se sodobnim okoliščinam, v katerih danes knjižničarstvo deluje, prilagoditi se spremembam v visokem šolstvu ter 
postaviti v središče strokovnega razmišljanja in delovanja uporabnika, študenta, visokošolskega učitelja, raziskovalca in občana.  

Univerzitetna knjižnica Maribor je institucija, ki ima s svojim poslanstvom in odgovornim delom pomen v lokalnem (univerzitetnem in mestnem), 
regionalnem (področje severovzhodne Štajerske) in v nacionalnem okolju. Vendar se okolje, v katerem živimo in delujemo, nenehno spreminja. Eden izmed 
najpomembnejših elementov zagotavljanja kakovosti v Univerzitetni knjižnici Maribor je dovzetnost, kar pomeni, da je knjižnica dinamičen organizem, ki se 
nenehno prilagaja ciljem in potrebam univerze in okolja. Najpomembnejši cilj reorganizacije je bil premik od tradicionalne vloge upravljalca in varuha 
knjižnične zbirke v digitalno okolje in k aktivnemu vzpostavljanju partnerskega odnosa z akademsko skupnostjo. Strokovni svet UKM je dne 1. 10. 2014 na 9. 
redni seji podal pozitivno mnenje k predlogu ravnateljice UKM za reorganizacijo Univerzitetne knjižnice Maribor in le-to nadalje posredoval v potrditev 
Komisiji za organizacijo in sistemizacijo univerze. Ta je na 5. redni seji z dne 16. 10. 2014 predlagano organizacijo UKM potrdila. Nova sistemizacija UKM je 
pričela veljati 8 dni po objavi v Obvestilih UM  št. XXXII-6-2014 z dne 3. 12. 2014 skladno s sklepom rektorja UM ŠT 406/2014-532 AF z dne 24. 11. 2014. 
Februarja 2015 je bila nova organizacijska oblika implementirana in skoraj leto po tem lahko že preverjamo prve učinke na delovanje knjižnice. V 2015 smo 
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izvedli tudi anketo o zadovoljstvu na delovnem mestu in dobra polovica vprašanih jih meni, da je nova organizacija UKM pozitivno vplivala na delovno klimo 
v UKM in še nekoliko več jih meni, da je nova organizacija UKM pozitivno vplivala tudi na njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu.  

 

Na 7. redni seji dne 25. 11. 2015 je Strokovni svet UKM potrdil strategijo razvoja Univerzitetne knjižnice v obdobju 2015–2020.  Tradicija Univerzitetne 
knjižnice Maribor, njen bogat in dragocen fond ter njena raznolika dejavnost so razkošje, ki ga premorejo le redke univerze. 21. stoletje zahteva nenehno 
preverjanje zastavljenih temeljnih vrednot,  ciljev in poslanstva, ob tem pa ne gre pozabiti na dediščino za prihodnje generacije. Značilnost današnjega časa 
je trgovanje z idejami, ustvarjalnostjo, novim znanjem in informacijami. Živimo in delujemo v okolju, ki se nenehno spreminja.  Tako kot se danes zaradi 
prehoda visokošolskega izobraževalnega in raziskovalnega procesa v spletno okolje spreminja visokošolski prostor in način poučevanja na univerzah, mora 
temu slediti tudi visokošolska knjižnica. Univerzitetna knjižnica Maribor je ustanova, ki ima s svojim poslanstvom in dejavnostjo pomen in odgovornost v 
lokalnem (univerzitetnem in mestnem), regionalnem (območje  severovzhodne Štajerske) in v nacionalnem okolju. Zastavila si je temeljno usmeritev – tesno 
povezanost s poslanstvom in cilji univerze. V univerzitetnem okolju si prizadeva postati enakovreden partner pri doseganju cilja univerze izobraziti 
strokovnjaka, ki bo s svojo ustvarjalnostjo in inovativnostjo dodana vrednost družbi, v regionalnem zbiralec domoznanskega gradiva in dokumentacije in 
soustvarjalec kreativne in inovativne podobe univerze in Maribora, na področju kulture in znanosti, kot ustvarjalec in poustvarjalec ter v nacionalnem okolju 
druga depozitarna organizacija kot varuh slovenske pisne kulturne in znanstvene dediščine za prihodnost. Strategija razvoja Univerzitetne knjižnice Maribor 
za obdobje 2015–2020 je dokument, ki opredeljuje tiste segmente dejavnosti, katerim želimo v naslednjem obdobju dati največji poudarek. Verjamemo, da 
so zastavljeni cilji izzivi, s katerimi so ali bodo soočeni deležniki v akademskem okolju. Univerzitetna knjižnica Maribor s svojo univerzitetno, nacionalno in 
regionalno vlogo in bogatim historičnim in aktualnim fondom in dejavnostjo ustvarja pomembno podstat za delovanje univerze.  V strategiji razvoja si je 
UKM zastavila petnajst strateških ciljev na devetih področjih: 
Področje  - organizacija knjižničarstva  
- 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 
Področje  - kakovost knjižnične dejavnosti na UM 
- CILJ 4: Izboljšanje kakovosti knjižnične dejavnosti osrednje univerzitetne knjižnice UKM in visokošolskih knjižnic na Univerzi v Mariboru. 
- CILJ 5: Univerzitetna knjižnica Maribor pozna potrebe svojih uporabnikov 
Področje - organizacija knjižnične zbirke 
- CILJ 6: Oblikovanje virtualnega sveta znanja 
Področje  - izobraževanje 
- CILJ 7: Integracija informacijske pismenosti v kurikulum Univerze v Mariboru 
- CILJ 8: Oblikovanje knjižnice kot učnega centra Univerze v Mariboru 
Področje  - podpora znanstveni odličnosti 
- CILJ 9: Spodbujanje odprtosti in prepoznavnosti Univerze v Mariboru v nacionalnem in mednarodnem raziskovalnem prostoru  
Področje – inovativne tehnologije, metode in storitve 
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- CILJ 10: Uvajanje inovativnih tehnologij, metod in storitev 
Področje – kulturna dediščina 
- CILJ 11: Zagotavljanje varovanja in zaščite gradiva za trajno ohranjanje kulturne in znanstvene dediščine 
Področje – vpetost v okolje in promocija 
- CILJ 12: Soustvarjanje kreativnega okolja za promocijo kulture in popularizacijo znanosti v mestu, na univerzi in v širši regiji 
Področje – razvoj kadrov 
- 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 
 
Digitalne, digitalizirane vsebine, razvoj DKUM in razvoj e-UKM so bile prednostne naloge UKM tudi v 2015. V Univerzitetni knjižnici Maribor smo v 2015 
pripravili tudi osnutek politike univerze do odprtega dostopa do znanstvenih informacij in raziskovalnih podatkov. Visokošolski knjižničarji smo zagovorniki 
odprtega dostopa, zato smo na tem področju še posebej aktivni. V 2016 bo pomembna naloga sprejetje politike na univerzi in implementacija v pravilnike in 
druge akte univerze. Pomembna infrastruktura, ki je nastala v preteklih letih, je vsekakor Nacionalni portal odprte znanosti (www.openscience.si). Slovenske 
univerze so leta 2013 s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vzpostavile nacionalni portal 
odprte znanosti ter repozitorije za odprti dostop do zaključnih del študija in objav raziskovalcev. Univerza v Mariboru je bila prva univerza, ki je vzpostavila 
univerzitetni digitalni repozitorij, t. j. Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru (https://dk.um.si) in z znanjen ustvarjalcev iz Fakultete za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko UM ter tudi s pomočjo Univerzitetne knjižnice Maribor so vzpostavili repozitorije tudi drugod po slovenskih univerzah. 
Repozitoriji omogočajo zbiranje in hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija ter objav zaposlenih na univerzah in raziskovalnih podatkov. 
Kompatibilnost repozitorijev univerz z navodili OpenAIRE Evropski komisiji omogoča preverjanje  izpolnjevanja določil o obvezni odprti dostopnosti vseh 
objav iz sofinanciranih projektov v okvirnem programu Obzorje 2020. Ministrstvo za šolstvo, znanost in izobraževanje je maja 2015 predstavilo osnutek 
dokumenta Odprti dostop v Sloveniji 2015–2020: načela in določila glede odprtega dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih podatkov v Sloveniji v 
obdobju 2015–2020. Dokument je pripravila Delovna skupina za pripravo akcijskega načrta za vzpostavitev odprtega dostopa do znanstvenih informacij iz 
javno financiranih raziskav v Sloveniji, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Rektorske konference Republike Slovenije (predstavnica iz UKM), Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, 
Informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS), Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (ARNES) ter strokovnjaki s področja 
odprtega dostopa in deluje pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Na 51. seji Vlade RS dne 3. septembra 2015 je vlada sprejela besedilo 
dokumenta »Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020«. Temeljni namen dokumenta 
Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 je vzpostavitev odprtega dostopa do 
znanstvenih informacij v obliki recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov, ki nastanejo v nacionalno financirani raziskovalni dejavnosti, ter do 
znanstvenih revij in monografij, katerih izdajanje je sofinancirano z nacionalnimi javnimi sredstvi.  
 



 24 

Načelo odprtega dostopa UKM zasleduje tudi z digitalizacijo edinstvenega gradiva iz posebnih zbirk gradiva in nasploh iz fonda UKM. To je lahko edinstveno 
za lokalno okolje, ker jih hrani UKM ali edinstveno zaradi namena, zaradi katerega ga knjižnica zbira, ali edinstveno zaradi lokalne ali domoznanske vsebine 
ali nasploh zaradi fizične ali pojavne oblike, kamor sodijo npr. edini izvod neke izdaje, vezava, ilustracije, opombe, poreklo, jezik ali narečje, ali pomembnost 
predmetne vsebine, ipd. V veliki večini je uvrščeno v posebne zbirke, kot so Zbirka raritet in stare periodike, Rokopisna zbirka, Zbirka drobnih tiskov, 
Glasbena in filmska zbirka, Kartografska zbirka, Maistrova knjižnica in Domoznanska zbirka, vendar se nahaja tudi izven tradicionalnih posebnih zbirk. Lahko 
je tiskano ali izvorno digitalno gradivo. Za ta namen je UKM izgradila digitalni repozitorij pod imenom Repozitorij UKM, ki po vsebini dopolnjuje znanstveno 
dediščino Univerze v Mariboru, ki jo hranimo v Digitalni knjižnici Univerze v Mariboru.  

Univerzitetna knjižnica Maribor nudi svoje storitve v polnem obsegu uporabnikom 59 ur tedensko. V študijskem letu 2012/2013 je zaradi odprtja čitalnice 
ČUK dostopnost do študijskim mest podaljšala in sedaj so uporabnikom UKM študijska mesta na voljo 89 ur. ČUK je odprt od 12. do 24. ure med tednom in 
ob sobotah od 12. do 18. ure. V njem je uporabnikom na razpolago dodatnih 66 študijskih mest in brezžični internet. V letu 2015 smo ponovno lahko kupili 
manj tiskanega knjižničnega gradiva, z razpoložljivimi finančnimi sredstvi smo nabavili prednostno elektronske informacijske vire, pa še te s pomočjo 
sofinanciranja fakultet. Dotok gradiva presega možnosti letnega nakupa arhivskih polic. Oprema arhivskega skladišča z ustreznimi kompaktnimi policami in 
nadomestna lokacija, ki bi rešila prostorsko stisko osrednje univerzitetne knjižnice in fakultetnih knjižnic ostaja cilj, za katerega si bomo prizadevali tudi v 
letu 2016. V letu 2015 smo načrtovani delež študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev v skupnem številu 
aktivnih uporabnikov prav tako presegli. V pričakovanem trendu narašča uporaba elektronskih informacijskih virov. V izposojevalni službi UKM so v 
aktivnostih, dejavnosti in izvajanju storitev sledili predvsem skrbi za kakovost storitev ter prijazno okolje za uporabnike. Razmerje med čitalniško izposojo in 
izposojo na dom ostaja v prid izposoje na dom, pri čemer del evidence čitalniške izposoje gradiva ne temelji v celoti na računalniški statistiki. Število 
izposojenih enot gradiva na dom je povezano tudi z razpoložljivostjo gradiva. 5.120 uporabnikov smo individualno ali skupinsko izobraževali na področju 
informacijske pismenosti. 

 
Na infrastrukturnem področju je UKM prenovila način hrambe osebne garderobe uporabnikov in lokalno računalniško omrežje. Postrežno garderobo je 
nadomestila s samopostrežno, ki se uporablja z večnamensko akademsko izkaznico. Celovito smo prenovili tudi lokalno računalniško omrežje, ki je sedaj 
zanesljivejše in bistveno hitrejše. Leto 2015 ocenjujemo kot ambiciozno tako tudi na področju projektne in prireditvene dejavnosti, kjer sledimo cilju UKM po 
vzpostavljanju mednarodnih vezi in utrjevanju vpetosti v lokalno okolje. Ustanovitev Slovenske čitalnice v Deželni knjižnici Gradec je primer uspešnega 
mednarodnega sodelovanja, ki se je nadaljevalo tudi v 2015 s ciklusom Literati v zbirki Slovenske čitalnice. Realizirali smo 30 razstav in 93 prireditev, 
prireditve in razstave je obiskalo 14.977 obiskovalcev. Z visoko medijsko prisotnostjo smo prispevali k večanju ugleda tako univerzitetne knjižnice, kakor tudi 
Univerze v Mariboru. 
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2. KADROVSKI NAČRT 
 
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE: 
 
V prilogi Vam pošiljamo dva dokumenta, in sicer: 

 REALIZACIJA_KN_struktura, 

 REALIZACIJA_Presežni delavci. 
 
V dokumente vnašate stanje na dan 31. 12. 2015. Vsa odstopanja od programa dela je potrebno obrazložiti, kar vnesete v nov wordov dokument. 
Obrazložitev odstopanja NE vnašate v excelove tabele.  
 
Podatke o realizaciji kadrovskega načrta smo zbrali s programom dela za leto 2016, zato vam dodatnih tabel ne pošiljamo. 
 
Prosimo, da prejeta dokumenta dopolnite in nam vrnete dopolnjeno verzijo (ne kopirate vsebine v nov delovni zvezek) na elektronski naslov 
nina.perkovič@um.si. V primeru težav z izvornimi dokumenti se obrnite na elektronski naslov marko.kezmah@um.si. 
 

mailto:nina
https://mail.um.si/owa/redir.aspx?C=WsCVHz4n-k6FI5tIZTUltku2WfPp69AI937cfdxcM1q4JQDOtRGGEtJgPiPmqOMatyaMCzJkQjk.&URL=mailto%3amarko.kezmah%40um.si
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3. IZVAJANJE VARČEVALNIH UKREPOV  
 

Vsaka članica pripravi podrobno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju varčevalnih ukrepov v letu 2015. Tabela za izpolnitev je priloga 
navodila in jo naj izpolnijo računovodstva ob pripravi Računovodskega poročila. Podatki se morajo ujemati s sprejetim finančnim načrtom za 
leto 2015, že predanimi poročili UO UM in računovodskim poročilom za leto 2015. 
 

4. IZVAJANJE SANACIJSKIH UKREPOV  

 
Članice, ki so v letu 2015 izvajale Sanacijski načrt, morajo dodatno v okviru Računovodskega poročila prikazati tudi vsebinsko in finančno 
poročilo o izvajanju sanacijskega načrta v letu 2015.  
 

5. PRILOGE: 

REALIZACIJA_Kazalci in podatki UM 2015 

REALIZACIJA_KN struktura 2015, REALIZACIJA_Presežni delavci 2015 

REALIZACIJA_Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem UM 2015 - tabele 

REALIZACIJA_Varčevalni ukrepi UM 2015 - tabela 

 

6. RAČUNOVODSKO POROČILO članice  

(ZANJ STE ŽE PREJELI POSEBNO NAVODILO)



 

 



Tabela 1a: Kadrovski načrt Univerzitetne knjižnice Maribor

Zap. št.

Šifra sistemiziranega 

delovnega mesta (DM) iz 

kolektivne pogodbe Ime DM

Tarifni 

razred 

DM

Osnovni 

plačni 

razred DM

Napredovalni 

plačni razred 

zaposlenega 31. 

12. 2014

Napredovalni plačni 

razred zaposlenega 

31. 12. 2015 Število DM

Vrednost 

napredovalneg

a plačnega 

razreda 

Vrednost 

napredovalnega 

plačnega razreda za 

vse zaposlene na 

DM v istem plačnem 

razredu Vir financiranja
a b c d e f g h i j=h*i k

B019303 Direktor-ravnatelj knjižnice UKM VIII 53 1 3.280,48

1 53 53 3.280,48 MIZŠ

PREDSTOJNIK ODDELKA VII/2 38 1 2.160,04

2 VII/2 38 41 2.160,04 MIZŠ

J017909 TAJNIK UKM VII/2 42 1 2.473,41

3 VII/2 42 44 2.473,41 MIZŠ

J016037 STROKOVNI DELAVEC VI VI 22 8 8.014,96

4 VI 22 25 1.120,59 MOM

5 VI 22 28 MIZŠ

6 VI 22 22 997,35 MIZŠ

7 VI 22 25 1.120,59 MIZŠ

VI 22 22 997,35

8 VI 22 28 1.259,06 MIZŠ

9 VI 22 26 1.211,10 MIZŠ

11 VI 22 28 1.308,92 MIZŠ

J016027 RAČUNOVODJA VI VI

VI 22 22 997,35 MIZŠ

J015038 STROKOVNI DELAVEC V V 19 19 20.374,76

12 V 19 25 1.120,59 MIZŠ

13 V 19 24 1.120,59 MIZŠ

14 V 19 24 1.120,59 MIZŠ

15 V 19 19 887,67 MIZŠ

16 V 19 23 1.077,91 MIZŠ

17 V 19 22 1.036,85 MIZŠ

18 V 19 19 887,67 MIZŠ

19 V 19 23 1.077,91 MIZŠ

20 V 19 25 1.120,59 MIZŠ

21 V 19 24 1.120,59 MIZŠ

22 V 19 25 1.120,59 MIZŠ

23 V 19 25 1.120,59 MIZŠ

24 V 19 25 1.120,59 MIZŠ

25 V 19 25 1.120,59 MIZŠ

26 V 19 24 1.120,59 MIZŠ

27 V 19 25 1.120,59 MIZŠ

28 V 19 25 1.120,59 MIZŠ

29 V 19 20 922,82 MIZŠ

30 V 19 23 1.036,85 MIZŠ

J017101 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 VII/2 29 17 25.717,12

31 VII/2 29 35 1.650,48 MIZŠ

32 VII/2 29 35 1.650,48 MIZŠ

33 VII/2 29 33 1.527,72 MIZŠ

34 VII/2 29 34 1.650,48 MOM

35 VII/2 29 32 1.527,72 MOM

36 VII/2 29 29 1.308,92 MOM

37 VII/2 29 35 1.650,48 MIZŠ

38 VII/2 29 35 1.650,48 MIZŠ

39 VII/2 29 30 1.360,49 MIZŠ

40 VII/2 29 31 1.414,10 MIZŠ

41 VII/2 29 33 1.587,91 MIZŠ

42 VII/2 29 35 1.650,48 MIZŠ

43 VII/2 29 29 1.308,92 MIZŠ

44 VII/2 29 32 1.527,72 MIZŠ

45 VII/2 29 33 1.527,72 MOM

46 VII/2 29 31 1.414,10 MIZŠ

47 VII/2 29 29 1.308,92 MIZŠ

J017101 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 VII/2 29 1 1.414,10

48 VII/2 29 29 1.414,10 MIZŠ



Tabela 6b: Nakup opreme UKM v letu 2015 - REALIZACIJA

MIZŠ - oprema, 

povezana s 

pedagoško 

dejavnostjo

MIZŠ - drugo
ARRS, TIA, 

JAPTI, JAK

Druga 

ministrstva

Občinski 

proračunski viri

Sredstva iz 

državnega 

proračuna iz 

sredstev 

proračuna EU

Ostala sredstva 

iz proračuna EU

Drugi viri - 

presežek 

preteklih let

MIZŠ - oprema, 

povezana s 

pedagoško 

dejavnostjo

MIZŠ - drugo
ARRS, TIA, 

JAPTI, JAK

Druga 

ministrstva

Občinski 

proračunski 

viri

Sredstva iz 

državnega 

proračuna iz 

sredstev 

proračuna 

EU

Ostala 

sredstva iz 

proračuna 

EU

Drugi viri - 

presežek 

preteklih let

% REALIZACIJE 

IN POJASNILA V 

ZVEZI Z 

REALIZACIJO

I. sklop - računalniška oprema leto 2015 druga 9.730 9.730 8.357 8.357 0,86
II. sklop - strežniki, omrežna opr. leto 2015 druga 5.200 7.970 13.170 5.200 7.972 13.172 1
III. sklop - opr. za multimedije leto 2015 druga 2.700 2.700 3.293 3.293 1,22
VI. sklop - programska oprema leto 2015 druga 3.300 3.300 1.467 1.467 0,44
V. sklop - laboratorijska opr. leto 2015 druga 0 0
VI. sklop - pohištvo leto 2015 druga 53.500 53.500 70.555 70.555 1,32
VII. sklop - knjige za knjižnice leto 2015 druga 5.509 74.080 137.263 216.852 25.931 70.773 46.442 143.146 0,66
VIII. sklop - druga oprema leto 2015 druga 90.013 90.013 8.437 8.437 0,09

0 0
Skupaj druga oprema 0 10.709 74.080 0 0 0 0 304.476 389.265 248.427

0 10.709 74.080 0 0 0 0 304.476 389.265 0 0 0 0 0 0 0 0 248.427

NAVODILO ZA DOLOČITEV VRSTE OPREME:

Sklop

I Računalniška oprema

II Strežniki , omrežna oprema in UPS sistemi

III Oprema za multimedije 

IV Programska oprema (vse vrste programske opreme)

V ta sklop ne sodijo zneski za obnovitev licenc že prej kupljene programske opreme, in licence za Microsoftovo programsko opremo, ki je že zajeta v krovni pogodbi univerze.

V Laboratorijska oprema

VI Pohištvo 

VII Knjige za knjižnjice

VIII Druga oprema

V letu 2015 je bilo za nabavo opreme načrtovanih 172.413 EUR sredstev. Realizacija nakupa opreme pa je bila 106.654 EUR, kar predstavlja 62% od načrtovane vrednosti. 

SKLOP 1 in SKLOP 3

Nekaj opreme, ki je bila načrtovana, ni bila realizirana, ker so se potrebe tekom leta spremenile. Del sredstev, ki je bil rezerviran za nepredvidene nakupe, pa je bil porabljen v sklopu 3 (ureditev predvajanja zvoka in videa v razstavišču - za razstave, ki vsebujejo multimedijske vsebine). 

SKLOP 2

Sklop je bil realiziran skladno z načrtom. 

SKLOP 4

Del programske opreme ni bil nabavljen, ker so se spremenile prioritete za uporabo opreme. 

SKLOP 6

Del nabavljene opreme, ki je bil načrtovan v sklopu 8 (klop – menjalnica knjig), smo razvrstili v sklop 6. V tem sklopu je realizirana tudi postavitev steklene stene, ki ločuje fotokopirnico in garderobni prostor. Do razlik med načrtom in realizacijo je prišlo tudi zaradi 

časovnega odstopanja od načrtovanja (informativne ponudbe oz. cene) in dnem realizacije (cena po ponudbi). 

SKLOP 8

V tem sklopu je bila predvidena investicija v RFID opremo, pri čemer je bila odločitev o realizacije odvisna od študije oz. elaborata o uvedbi RFID tehnologije v UKM. Investicija, ki je bila ocenjena na 72.000 EUR, zato v letu 2015 ni bila realizirana. 

SKUPAJ 2015

Št. 

prioritete 

1 ali 2

Zap. št. Članica Oprema
Obdobje 

(mesec)

Namen 

opreme 

REALIZACIJA - Viri sredstev pri nakupu opreme v letu 2015 (v EUR)

SKUPAJ 

2015

Sem sodi vsa programska oprema, kot so matematični, grafični in drugi programi. 

Sem sodi vso pohištvo – mize, stoli, omare, oprema učilnic, šolska učila ipd.

VSA OPREMA SKUPAJ

Naziv sklopa

Sem sodijo vse platforme osebnih računalnikov ter vse računalniške komponente za vgradnjo: mrežne, grafične in zvočne kartice, komponente računalnikov, periferna oprema za priklop na računalnike ter prenosni računalniki z vsemi 

dodatki in pripadajočo opremo, monitorji in tiskalniki

Sem sodijo eno ali večprocesorski strežniki različnih tehnologij, sistemska in standardna aplikativna programska oprema za strežnike,  aktivna mrežna oprema kot so preklopniki, stikala, usmerjevalniki, analizatorji, požarne pregrade ipd., 

prav tako pa tudi merilno preizkusna oprema in analizatorji protokolov za aktivno opremo v LAN in UPS sistemi

Sem sodi vsa digitalna oprema, kot so kamere, fotoaparati ter avdio-video oprema, kot so projektorji, prikazovalniki, zvočniki, videokonferenčna oprema ipd.

NAČRT - Viri sredstev pri nakupu opreme v letu 2015 (v EUR)



J017100 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 VII/1 1.259,06

49 VII/1 28 28 1 1.259,06

J017932 VODJA PODROČJA/ENOTE II (z do 5 zaposlenimi) VII/2 VII/2 33 2 3.568,86

50 VII/2 33 37 1.853,35 MOM

51 VII/2 33 36 1.715,51 MIZŠ

J017931 VODJA PODROČJA/ENOTE II (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2 VII/2 34 4 7.493,88

52 VII/2 34 36 1.783,10 MIZŠ

53 VII/2 34 38 1.926,37 MIZŠ

54 VII/2 34 36 1.783,10 MIZŠ

55 VII/2 34 40 2.001,31 MIZŠ

J034074 TEHNIČNI DELAVEC IV (I) IV 14 6 5.150,48

56 IV 14 20 922,82 MIZŠ

57 IV 14 14 729,60 MIZŠ

58 IV 14 14 729,60 MIZŠ

59 IV 14 20 922,82 MIZŠ

60 IV 14 20 922,82 MIZŠ

61 IV 14 20 922,82 MIZŠ

J017102 BIBLIOTEKAR SVETOVALEC VII/2 33 1 1.715,51

62 33 36 1.715,51 MIZŠ

J017102 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) VII/2 33 1 1.853,35

63 VII/2 33 37 1.853,35 MIZŠ

J017104 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III VII/2 31 2 2.828,20

64 VII/2 31 31 1.414,10 MIZŠ

65 VII/2 31 31 1.414,10 MIZŠ

J035047 OSKRBNIK V V 19 1 887,67

66 V 19 19 887,67 MIZŠ

J035068 TEHNIČNI DELAVEC V (II) V 18 2 1.920,17

67 V 18 21 997,35 MIZŠ

J035067 TEHNIČNI DELAVEC V(I) V 20 2 2.133,92

V 20 20 922,82 MIZŠ

70 V 20 26 1.211,10 MIZŠ

J034075 TEHNIČNI DELAVEC IV (II) IV 13 1 887,67

71 IV 13 19 887,67 MIZŠ

IV 13 13 701,54

IV 13 13 701,54

J032026 TEHNIČNI DELAVEC II II 7 3 2.806,16

73 II 7 13 701,54 MIZŠ

74 II 7 13 701,54 MIZŠ

J032005 GARDEROBER II 7 3 2.806,16

77 II 7 12 701,54 MIZŠ

89.757,18

98.745,96

OPOMBE: NAPREDOVANJA

 PRESISTEMIZACIJE

 UPOKOJITVE

Kraj in datum: Maribor, 9. 2. 2016

Olga Marič, prav. dr. Zdenka Petermanec, ravnateljica UKM

Po pooblastilu P40/ZP

mag. Dunja Legat

Oseba odgovorna za sestavljanje: Odgovorna oseba:

Skupaj vir MIZŠ

Skupaj vsi viri




