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PREDSTAVITEV ČLANICE (UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR) 
 

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 
 
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 obdelavo knjižničnega gradiva, Enoto za domoznanstvo, Enoto strokovnih 
referentov, Enoto za delo z uporabniki in Tajništvo UKM. Organiziranost Univerzitetne knjižnice Maribor in njene notranje organizacijske enote so razvidne v organigramu, ki 
je sestavni del Kadrovskega načrta. 

 

 

 

 

 

mailto:zdenka.petermanec@um.si�
mailto:borut.gaber@um.si�
mailto:tajnistvo.ukm@um.si�
http://www.ukm.si/�


3 
 

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. 

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

in oblik informacijskih virov. 
 
2. Kot osrednja domoznanska knjižnica 

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

- posredovanje domoznanskih informacij; 
- prirejanje razstav, sejmov in kongresov. 

 
3. Kot druga depozitarna organizacija (slovenska arhivska knjižnica) 

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

Poleg javne službe: 
- izdaja in prodaja knjig, revij in periodike ter posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 
- drugo založništvo; 
- drugo tiskarstvo; 
- knjigoveštvo in dodelava; 
- razmnoževanje zvočnih zapisov, videozapisov in računalniških zapisov; 
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- 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 znatna finančna sredstva (depozitarna knjižnica). Proračun MVZT teh sredstev ne zagotavlja, proračun Ministrstva za kulturo  
pa v programu dejavnosti ne zajema dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor. Predvsem področje zakonodaje ne upošteva finančnih učinkov na delovanje, saj so pogosto 
sprejeti predpisi, ki nalagajo neko delovanje in posledično višje stroške ob nespremenjeni višini proračunskih sredstev. 
 
Zagotavljanje ustreznih pogojev dela zahteva povišanje proračunskih sredstev za vzdrževanje, klimatizacijo, zadostno opremljenost skladišč za knjižnično gradivo s 
kompaktnimi policami. 
 

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

Premoženje in nepremičnine 

Druga 
članica 

Stavba 
(lokacija, 
parc. št.) 

površina                 
(neto etažna 
površina v m2) 

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

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

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

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

UKM 1563 11.728,00 184 / / / 

       
Sredstva, s katerimi razpolaga UKM 
Univerzitetna knjižnica Maribor ima več financerjev. Glavni vir financ je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Za nakup baz in tuje periodike pridobimo sredstva 
od Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Domoznanska dejavnost je financirana s strani Mestne občine Maribor. Univerzitetna knjižnica Maribor 
razpolaga tudi z raznimi neproračunskimi sredstvi, kot so: prihodki od občanov, projektov, ipd. in iz tržne dejavnosti. 
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Organiziranost delovanja in okolje 
 

 
 

 
Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti UKM 
 

- Odlok o preoblikovanju UM (Ur.l. RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06,  do 67/08) 
- Nacionalni program visokega šolstva RS (Ur.l. RS, Št. 20/02) 
- Zakon o visokem šolstvu  (Ur.l. RS, št. 119/06-UPB3, 94/06, 64/08, 86/09) 
- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00, 127/06) 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07) 
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 51/06 – UPB-2 s sprem.in dop. do 117/06) 
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 119/07) 
- Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja  (Ur.l. RS, št. 40/04) 
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06-UPB-2, 126/07, 65/08, 8/10) 
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, št. 30/06) 
- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur.l. RS, št. 86/06) 
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- 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. 59/99 in spr. in dop. 43/11) 
- Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. RS, št. 87/02, 124/06) 
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, št. 16/07 UPB3, 68/08, 85/10)   
- Zakon o varstvu kulturne dediščine  (Ur.l. RS, št. 16/08 s sprem.in dop. do 30/11) 
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/01, 96/02) 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/03) 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/03) 
- Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur.l. RS, št. 87/01, 96/02, 105/03) 
- Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Ur.l. RS, št. 42/04) 
- Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur.l. RS, št. 107/08)) 
- Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/09) 
- Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur.l. RS, št. 69/06, 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. 105/04-UPB2 in spr. in dop.) 
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 in spr. in dop. do 110/11) 
- Zakon o izvrševanju proračuna RS (Ur.l. RS, št. 5/96 in spr. in dop. do 88/11) 
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur.l. RS, št. 7/2011 ter sprem.in dop.do 34/2011) 
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99, 30/02, 114/06) 
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Ur.l. RS, št. 18/08) 
- Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 39/00 s spr. in dop. do 18/11) 
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/11 in št. 60/11) 
- Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01) 
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/02, 45/08, 83/09) 
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur.l. RS, št, 18/91 in spr. in dop. 57/08) 
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja  v RS (Ur.l. RS, št. 52/94 s spr. in dop.  do 83/10)  
- Zakon o javnih uslužbencih – prvi del (Ur.l. RS, št. 56/02 s spr. in dop. do74/09) 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/07 UBP7 s spr. in dop. do 110/11) 
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Ur.l. RS, št. 110/11) 

 
Zakonske in druge pravne podlage za sestavo računovodskih izkazov 

- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS ŠT. 23/99, 30/02 in 114/06), 
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 in spr. in dop. do 110/11), 
- 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, 10/06, 08/07, 102/10), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, ŠT. 115/02, 134/03, 126/04, 120/07, 

124/08, 58/10, 60/10, 104/10 ), 
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS št. 134/03, 34/04, 13/05114/06, 138/06 in 120/07), 
- Slovenski računovodski standardi (Ur.l. RS 118/05), 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 54/02, zadnja sprem. 124/08), 
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- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS št. 120/07). 
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu ter kapitalskih naložb (Ur.l. RS št. 2/01, 117/02 in 134/03) 
- Pravilnik o računovodstvu Univerze v Mariboru  št. A1/2008-61 PU 
- Pravilnik o dokumentiranju in evidentiranju osnovnih sredstev Univerze v Mariboru št. A2/2008-61 PU 

 
Interni akti 

Splošno: 
Akti Univerze v Mariboru 

- Statut Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 1/2010, UPB8) 
- Pravilnik o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. A 11/2005-2 BB UPB1 (Obvestila UM št. XXVI-8-2008), velja od 11.11.2008 
- Pravilnik  založniške dejavnosti v e-izobraževanju na Univerzi v Mariboru št. A 4/2008-51 MT ((Obvestila UM št. XXVI-7-2008), velja od 15.10..2008 
- Akt o ustanovitvi Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru št. A 2/2009-51-MT(Obvestila UM št. XXVII-2-2009), 
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A 11/2006-524 JR (Obvestila UM št. XXIV-9-2006), velja od 13.10.2006 
- Pravilnik o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o sestavi in številu članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze št. A 

3/2006-812 MP (Obvestila UM št. XXIV-1-2006) ter spremembe in dopolnitve pravilnika št. (Obvestila UM št. XXVI-4-2008), ki veljajo od 17.4.2008 
- Splošni akt o organiziranosti in sistemizaciji univerze in članic št. A17/2005-2 BB ter spremembe in dopolnitve splošnega akta (Obvestila UM št. XXVI-3-2008), 

ki veljajo od 19.3.2008, spremembe in dopolnitve splošnega akta (Obvestila UM št. XXVII-3-2009), ki veljajo od 16.6.2009, ter spremembe in dopolnitve 
splošnega akta (Obvestila UM št. XXVII-6-2009), ki veljajo od 23.9.2009 

- Tabela za prevedbo delovnih mest delavcev UM (Obvestila UM št. XXVI-5-2008) 
- Navodilo o vzpostavitvi notranjih kontrol na članicah in drugih članicah UM št. N 26/2007-61 PU 
- Pravilnik o obveznem izvodu publikacij Univerze v Mariboru, 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. A1/2008-61 PU (Obvestila UM št. XXVI-3-2008), ki velja od 26.3.2008 
- Pravilnik o zagotavljanju notranje likvidnosti ter o izposojanju in nalaganju sredstev Univerze v Mariboru št. A2/2007-61 PU (Obvestila UM št. XXV-6-2007) 
- Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi v Mariboru (Obvestila UM št. XXI-4-2003) 
- Navodilo o izvajanju Zakona o javnem naročanju na Univerzi v Mariboru št. N1/2007-61 PU 
- Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. N13/2007-41 AG 
- 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 med članicami Univerze v Mariboru št. N3/2005-621 JSB 
- Navodilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev UM št. N24/2007-621 JSB 
- Navodilo o poročanju o izvrševanju finančnega načrta UM št. N6/2005-02-BB 
- Navodilo za upravljanje s tveganji na Univerzi v Mariboru št. N13/2006-61 PU 
- Navodilo o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem pogodbenega dela št. N25/2007-524 JR 
- Navodilo o razmejevanju časovnih razmejitev, prihodkov in odhodkov Univerze v Mariboru št. N35/2007-621 JSB 
- Navodilo o vodenju investicij in investicijskega vzdrževanja na UM št. N0/2008-61 PU 

 
Zaposleni na UM: 

- Pravilnik o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede (Ur. l. RS št. 94/2010)  
- Merila za izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
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- Pravilnik o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela št. A 10/2008-61 PU (Obvestila UM št. XXVI-9-2008), ki velja od 6.1.2009 
- Navodilo za plačilo redne delovne uspešnosti št. N 13/2009-51 MT 
- Kadrovski priročnik Univerze v Mariboru (Obvestila UM št. XXV-9-2007) 
- Organizacijski akt o delovnem času Univerze v Mariboru št. A 6/2008-51 MT (Obvestila UM št. XXVI-9-2008), ki velja od 19.11.2008 
- Načrt izrabe delovnega časa za leto 2012  
- Splošni akt o konkurenčni prepovedi na Univerzi v Mariboru št. A 8/2008-2 BB (Obvestila UM št. XXVI-9-2008), ki velja od 30.12.2008 
- Pravilnik o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilu stroškov za prehrano med delom delavcev na Univerzi v Mariboru št. 16/2006-523 ZK 

(Obvestila UM št. XXIIII-4-2005) 
- 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. N29/524 JR – o delu na domu 
 
 

Splošno: 
Akti UKM 

- Navodilo št. N3/2007-MB o varovanju in hrambi ključev v UKM 
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja, 22.7.2003 
- Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva UKM, 15.2.2008 
- Pravilnik o splošni pogoji poslovanja Univerzitetne knjižnice Maribor št. P 01/2010-ZP  

 
Finance in revizija: 

- Priloga k Pravilniku o računovodstvu Univerze v Mariboru št. A1/2008-61 PU: Naloge in odgovornosti delavk v finančno računovodski službi UKM št. N 3/2008-
MB, uporaba od 29.5.2008 in Krogotok knjigovodskih listin z opredelitvijo odgovornih oseb in notranjih kontrol v UKM  

- 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, 22.09.2010 
- Merila in sodila za razpolaganje prihodkov in odhodkov in časovnih razmejitev za odpravljanje javne službe in tržne dejavnosti v UKM št. N2/2010-MB/ZP 

22.09.2010 
 

Zaposleni v UKM: 
- Navodilo o izrabi delovnega časa št, N 4/2011-ZP, pričetek uporabe 23.12.2011 
- 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,  

sprejeto 2.8.2005, uporaba od 1.8.2005 
- Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov v UKM,  sprejeto 15.9.2005, uporaba od 23.9.2005 ter spremembe navodila št. N 4/2008-MB, 29.5.2008 
- Navodilo o povračilu stroškov za službena potovanja, 10.4.2006 
- Pravilnik o delovnih oblekah in zaščitnih sredstvih delavcev UKM, sprejet 21.10.2005, uporaba od 1.11.2005 
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- Navodilo o omejitvah in dolžnostih delavcev pri dajanju in prejemanju daril, sprejeto 7.4.2005, uporaba od 23.4.2005 ter spremembe in dopolnitve-1 z dne 
10.11.2006 

 
Članstvo v mednarodnih organizacijah: 

- IFLA, 
- LIBER. 

 
 
 
 

DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI  
 

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST (UKM) 
 
 

Dolgoročni/strateški 
cilj 

Izhodiščna vrednost kazalnika 
(ime kazalnika, leto in številka) 

Ciljna vrednost kazalnika  
2011 - 2015 

Ukrepi (naloge) za dosego 
dolgoročnega cilja 

Strateško načrtovanje razvoja knjižnične 
dejavnosti UKM in knjižnic njenih članic 

Idejni elaborat srednjeročnega 
strateškega načrta razvoja 
knjižnične dejavnosti na UM. 

Strateški  načrt  
razvoja knjižnične dejavnosti 
UKM 2011-2015. 

• Preverjanje ustreznosti zadanih ciljev oz. 
rešitev skozi daljše časovno obdobje. 

Kakovost knjižnične dejavnosti osrednje 
univerzitetne knjižnice UKM in fakultetnih 
knjižnic na Univerzi v Mariboru 

Samoevalvacijsko poročilo 
knjižnične dejavnosti. 

• Izdelava samoevalvacijskega 
poročila UKM in fakultetnih 
knjižnic UM za posamezno 
študijsko leto. 
• Statistično spremljanje 
dejavnosti fakultetnih knjižnic 
UM. 
• Načrtovanje razvoja knjižnične 
dejavnosti v skladu s sodobnimi 
smernicami razvoja stroke. 

• Analiza trenda razvoja knjižnične 
dejavnosti v Univerzitetni knjižnici Maribor 
in visokošolskih knjižnic UM na podlagi 
samoevalvacij. 
• Evalvacija knjižnične dejavnosti po 
kazalcih kakovosti BIX (benchmarking) 
• Analiza kakovosti storitev UKM v 
primerjavi s knjižnicami v Evropi. 

Načrtovanje in koordinacija dejavnosti 
knjižničnega sistema Univerze v Mariboru 

Koordinacija definiranih   nalog v 
okviru Zakona o knjižničarstvu. 

• Strokovna pomoč in svetovanje 
knjižnicam članic UM pri razvoju 
dejavnosti knjižnic na osnovi 
sodobnih standardov knjižnične 
dejavnosti. 
• Realizacija zastavljenih nalog 
po letnih programih dejavnosti. 
• Funkcijsko povezovanje z 
visokošolskimi knjižnicami 
Univerze v Mariboru in 

• Sklic sej Komisije za knjižnični sistem 
UM. 
• Sklic sej vodij visokošolskih knjižnic 
Univerze v Mariboru. 
• Obravnavanje problematike v okviru 
zadanih nalog. 
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sodelovanje v skupnih projektih. 
• Oblikovanje skupnih nalog 
knjižničnega informacijskega 
sistema Univerze v Mariboru. 

Informacijska podpora izobraževalnemu, 
znanstvenoraziskovalnemu, strokovnemu in 
umetniškemu delu na UM 

Program dela UKM. • Realizacija programov dela 
UKM  in drugih zastavljenih 
nalog. 
• Zagotovitev temeljne 
knjižnične zbirke za podporo 
izobraževalni in 
znanstvenoraziskovalni 
dejavnosti na univerzi. 
• Izvajanje sodobnih knjižničnih 
storitev na UM. 
• Prizadevanja za implementacijo 
storitev za uporabnike s 
posebnimi potrebami. 
• Prizadevanje za povečanje 
števila aktivnih uporabnikov 
knjižnice. 
• Aktualiziran program 
izobraževanja in implementacija 
informacijske pismenosti v 
študijske programe UM. 

• Trimesečna evalvacija realizacije 
zastavljenih aktivnosti. 

Bibliografija visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev Univerze v Mariboru 

Zastavljene naloge v programu 
dejavnosti Univerzitetne knjižnice 
Maribor. 

• Strokovni nadzor bibliografskih 
zapisov in urejanje bibliografije 
UM. 
• Spremljanje in obravnavanje 
vprašanj obdelave bibliografskih 
enot za potrebe osebnih 
bibliografij. 
• Vrednotenje znanstvene 
uspešnosti Univerze v Mariboru. 
• Uveljavitev odprtega dostopa 
do znanstvenih informacij na 
univerzi. 

• Permanentna redakcija  bibliografskih 
zapisov in strokovno svetovanje. 
• Koordinacija dejavnosti v okviru delovne 
skupine; obravnavanje problematike na 
Komisiji za knjižnični sistem; posredovanje 
problematike  
ustreznim komisijam pri Senatu UM. 
• Bibliometrična analiza kazalcev 
znanstvene uspešnosti Univerze v 
Mariboru (vsaki dve leti). 
• Promocija odprtega dostopa do 
znanstvenih informacij. 

Digitalne vsebine in razvoj Digitalne 
knjižnice Univerze v Mariboru (DKUM) 

Pravilnik o obveznem izvodu 
publikacij UM; Plan dejavnosti UKM 

• Vzpostavitev repozitorija UKM  
• Vzpostavitev institucionalnega 
repozitorija znanstvene dediščine 
Univerze v Mariboru. 
• Dopolnjevanje digitalnih 

• Sistemsko upravljanje in vzdrževanje 
Digitalne knjižnice UM. 
• Zagotovitev trajnega  hranjenja 
elektronskih publikacij UM. 
• Načrtna digitalizacija redkih gradiv UKM. 
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vsebin, ki so rezultat 
znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti in druge dejavnosti 
UM v okolju digitalne knjižnice 
UM. 
• Sodelovanje pri izgradnji in 
razvoju digitalne knjižnice 
(razširitev funkcionalnosti 
DKUM). 

Trajno hranjenje obveznega izvoda 
Republike Slovenije in obveznega izvoda 
publikacij UM  

Zakon o obveznem izvodu 
publikacij; Pravilnik o obveznem 
izvodu publikacij UM 

• Zagotovitev trajne prisotnosti 
produkcije Republike Slovenije in 
Univerze v Mariboru v UKM.  
• Pridobivanje obveznega  
izvoda po zakonu o obveznem 
izvodu in hranjenje tega gradiva 
kot kulturnega spomenika. 
• Pridobivanje obveznega izvoda 
publikacij UM kot znanstvene 
dediščine UM. 
• Izvajanje knjigoveških 
posegov za zaščito gradiva. 

• Vzpostavitev dislociranega arhivskega 
skladišča knjižničnega gradiva UKM in 
fakultetnih knjižnic UM. 
• Ureditev primernih prostorov, opreme  in 
pogojev za trajno hranjenje kulturne in 
znanstvene dediščine. 
• Sistemska ureditev financiranja obnove 
nacionalnega fonda. 
 

Zbiranje, hranjenje, dokumentiranje in 
posredovanje domoznanskega gradiva za 
mesto Maribor in širšo okolico v funkciji 
domoznanske knjižnice in podpore 
znanstvenoraziskovalni dejavnosti Univerze v 
Mariboru 

Zakon o knjižničarstvu; Normativni 
okvir dejavnosti. 

• Izgradnja domoznanske 
zbirke, tudi digitalnih vsebin. 
• Raziskovalna in publicistična 
dejavnost na področju 
domoznanstva. 
• Promocija dejavnosti  
• Sodelovanje z institucijami v 
regiji. 

• Digitalizacija domoznanskih vsebin. 
• Projektna dejavnost. 
• Organizacija prireditev domoznanskega 
značaja. 
 
 
 

Projektna dejavnost in mednarodno 
sodelovanje  

Razpisi in pozivi. • Povezovanje in sodelovanje s 
knjižnicami in strokovnimi 
združenji v Sloveniji in v svetu 
• Pridobitev projektov in 
možnosti mednarodnega 
sodelovanja. 

• Spremljanje razvoja knjižničarstva in 
informacijske znanosti v svetu. 
• Ustanovitev raziskovalne skupine. 
• Spremljanje objav razpisov. 
• Ustanovitev projektne pisarne. 

Razvoj strokovnih potencialov • Letni program dela UKM. 
• Kadrovski načrt UKM. 

• Podpora zaposlenim pri 
vključevanju v programe 
formalnega izobraževanja. 
• Zagotavljanje permanentnega 
strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja. 

• Zagotovitev zadostnih finančnih sredstev. 
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• Zagotavljanje stika s sodobnimi 
razvojnimi trendi v knjižničarstvu 
in s področij dela zaposlenih 
doma in v tujini. 

Prireditvena dejavnost in promocija 
Univerzitetne knjižnice Maribor 

Letni program prireditev. Realizacija programa zastavljenih 
aktivnosti. 

• Sodelovanje s sorodnimi kulturnimi 
institucijami na področju prireditvene 
dejavnosti. 
• Promocija dejavnosti UKM v medijih in 
sodobnih komunikacijskih kanalih. 

 

 

KRATKOROČNI LETNI CILJI ZA LETO 2013 

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST (Univerzitetna knjižnica Maribor) 
 

 
 
DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJ: STRATEŠKO NAČRTOVANJE RAZVOJA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI UKM IN KNJIŽNIC NJENIH ČLANIC 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2013 Izhodiščna vrednost kazalnika 
(ime kazalnika, leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2013 Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. 
ohranitev 

Strateški razvojni program - reorganizacija 
poslovnih procesov Univerzitetne knjižnice 
Maribor, 2. faza 
 
 
 

• Izdelan idejni elaborat 
srednjeročnega strateškega razvoja 
knjižnične dejavnosti na UM, 2010. 
• Izdelan pregled dobrih praks 
reorganizacije poslovnih procesov v 
svetu. 

• Izvedena reorganizacija 
poslovnih procesov Univerzitetne 
knjižnice Maribor. 
• Zagotovitev učinkovitega 
sistema zagotavljanja knjižničnih 
storitev. 
• Optimizacija delovnih procesov 
• Katalog delovnih procesov in 
postopkov 

• Sestanki delovne skupine za 
reorganizacijo 
• Komunikacija z zaposlenimi. 
• Akcijski načrt implementacije nove 
organiziranosti poslovnih procesov v UKM. 
 

Poslanstvo UKM Sklenitev dogovora o izvajanju 
domoznanske dejavnosti za 
Maribor med Mariborsko 
knjižnico in UKM 

Priprava in sklenitev dogovora. 

Osnutek dogovora o upravljanju in 
vzdrževanju digitalne knjižnice 

Sklenitev dogovora o upravljanju 
in vzdrževanju Digitalne 

Posredovanje osnutka dogovora ustreznim 
organom UM 
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(Sklep Senata UM - 12. redna seja, 
2012) 
 

knjižnice UM 

Analiza obstoječega upravljanja z 
dokumenti poslovnega procesa 

Analiza prehoda poslovanja na 
elektronski dokumentni sistem 

• Klasifikacija dokumentov 
• Izdelava krogotoka dokumentiranja 
• Tehnična in programska podpora 

Idejni elaborat srednjeročnega 
strateškega razvoja knjižnične 
dejavnosti na UM, 2010. 
 

Promocija integracijskega 
modela organiziranosti 
knjižnične dejavnosti na UM. 

Razgovori z vodstvi fakultet. 

Skupne razvojne naloge knjižničnega sistema 
UM 

Sklep Senata UM (12. redna seja, 
2012) 
Program dela UKM 

Realizacija skupnih razvojnih 
nalog po programu dela UKM 

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

Aktivno udejstvovanje pri soustvarjanju 
sodobnih podlag za delovanje knjižničarske 
stroke 

Predlogi zakonodajnih sprememb in 
pravilnikov 

Spremljanje in revidiranje 
zakonskih podlag in pravilnikov 
knjižničarske stroke. 

• Spremljanje in proučevanje 
problematike na področju visokošolskega 
knjižničarstva doma in v tujini. 
• Delovni sestanki z  NUK, IZUM etc. o 
skupnih strokovnih aktivnostih 

Sprejeta zakonodaja in pravilniki Uskladitev pravilnikov in navodil 
s spremenjeno zakonodajo 

• Pregled zakonodaje, aktov in navodil 
(MIZKŠ, UM; MOM) 

 
 
 
DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJ: KAKOVOST KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI OSREDNJE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE UKM IN FAKULTETNIH KNJIŽNIC NA UM 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2013 Izhodiščna vrednost kazalnika 
(ime kazalnika, leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2013 Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. 
ohranitev 

Ocenitev kakovosti knjižnične dejavnosti na 
UM in akcijski načrt izboljšav 

Samoevalvacijsko poročilo 
knjižnične dejavnosti na UM za 
študijsko leto 2010/2011 

• Samoevalvacijsko poročilo 
knjižnične dejavnosti na UM za 
študijsko leto 2011/2012. 
• Evalvacija knjižnične 
dejavnosti UKM na podlagi BIX 
kazalcev kakovosti. 

• Sodelovanje v Komisiji za ocenjevanje 
kakovosti univerze. 
• Program dela Komisije za kakovost UKM 
(akcijski načrt izboljšav). 
• Analiza trenda razvoja knjižnične 
dejavnosti v Univerzitetni knjižnici 
Maribor in visokošolskih knjižnic UM na 
podlagi samoevalvacij. 

Evalvacija kakovosti UKM v evropskem 
prostoru (metodologija BIX) 

Dokument - evalvacija kakovosti po 
BIX za 2011 

• Evalvacija knjižnične 
dejavnosti UKM na podlagi BIX 

• Analiza kakovosti storitev UKM v 
primerjavi s knjižnicami v Evropi po 
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kazalcev kakovosti. kriterijih BIX. 

Spremljanje učinkovitosti poslovnih procesov 
UKM  

Strokovni standardi in priporočila za 
organizacijo, delovanje in evalvacijo 
visokošolskih knjižnic 

Dokument za vrednotenje oz 
spremljanje učinkovitosti tipičnih 
delovnih procesov (tromesečje) 

• Oblikovanje nabora tipičnih kazalcev in 
kazalnikov za posamezni delovni proces. 
• Tipizacija informacijskih zahtevkov. 
• Uvedba kazalca – povprečni čas od 
prejema do police in od deziderata do 
prejema 

 
 
 
DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJ: NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA DEJAVNOSTI KNJIŽNIČNEGA SISTEMA UNIVERZE V MARIBORU 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2013 Izhodiščna vrednost kazalnika 
(ime kazalnika, leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2013 Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. 
ohranitev 

Strokovna pomoč in svetovanje knjižnicam 
članic UM pri razvoju dejavnosti knjižnic na 
osnovi sodobnih standardov knjižnične 
dejavnosti 

• Strokovni standardi in priporočila 
za organizacijo, delovanje in 
evalvacijo visokošolskih knjižnic 
• Evalvacija knjižnične dejavnosti 
na UM  

 Predstavitev kvantitativnih in kvalitativnih 
kazalnikov knjižnic UM v skladu s 
strokovnimi standardi in priporočili za 
organizacijo, delovanje in evalvacijo 
visokošolskih knjižnic Komisiji za 
ocenjevanje kakovosti Univerze v 
Mariboru. 

Nova platforma 
COBISS3/Katalogizacija 

Koordinacija izobraževanja za 
prehod na novo platformo 
COBISS3/Katalogizacijo 

Koordinacija dejavnosti na delovnih 
sestankih vodij VK 
 

• Koordinacija dejavnosti 
knjižničnega sistema na UM 
• Sklep Senata UM (12. redna seja, 
2012) 

Koordinacija skupnih razvojnih 
nalog knjižničnega sistema UM 

Usklajevanje dejavnosti knjižničnega 
sistema UM na sejah Komisije za 
knjižnični sistem in sestanki vodij 
visokošolskih knjižnic 

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

 • Visoka kakovost bibliografskih 
zapisov in ustrezna klasifikacija 
bibliografskih enot 
• Sledenje spremembam, 
novostim, obveščanje, 
komuniciranje z IZUM-om in 
pristojnimi OSIC-i. 

• Permanentna redakcija bibliografskih 
zapisov in strokovno svetovanje 
• Koordinacija dejavnosti v okviru delovne 
skupine 
• Obravnavanje problematike na sestankih 
vodij visokošolskih knjižnic in Komisiji za 
knjižnični sistem 
• Posredovanje problematike ustreznim 
komisijam pri Senatu UM 
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Načrtovanje in koordinacija nabave  
knjižničnega gradiva na Univerzi v Mariboru 

Pregled stanja glede nabave 
knjižničnega gradiva UKM in članic 
UM. 

• Prednostni nakup elektronskih 
virov pred tiskanimi viri. 
• Prednostni nakup elektronskih 
virov preko konzorcijev. 

• Zbiranje in analiza informacij za dosego 
cilja; usklajevanje aktivnosti nabavnih 
postopkov v okviru sestankov vodij 
visokošolskih knjižnic in Komisije za 
knjižnični sistem UM. 
• Vzpostavitev modela sofinanciranja 
nakupa elektronskih virov na Univerzi v 
Mariboru. 
• Pridobitev finančnih sredstev v okviru  
Meril za razporejanje sredstev za študijsko 
dejavnost na Univerzi v Mariboru oz. 
pridobitev sredstev UM za  nakup 
elektronskih informacijskih virov 

Načrtovanje in koordinacija  izobraževalne 
dejavnosti uporabnikov 

Program izobraževanja UKM. 
 

• Večanje ponudbe programov 
za izpopolnjevanje in drugih 
krajših oblik izobraževanja ter 
števila vključenih v 
vseživljenjsko izobraževanje. 
• Vzpostavitev predloga 
permanentnega sistema 
knjižničarjev tutorjev v 
izobraževalnem procesu 
univerze. 
• Sodelovanje v procesu e-
izobraževanja na Univerzi v 
Mariboru. 
• Izpopolnjevanje 14-ih 
izobraževalnih  modulov  
• Priprava interaktivnih oblik 
izobraževanja 
• Priprava izbirnega predmeta 
informacijskega opismenjevanja 

• Organiziranje izobraževanj uporabnikov 
knjižnic na Univerzi v Mariboru. 
• Vzpostavitev delovne skupine za uvedbo 
permanentnega sistema knjižničarjev 
tutorjev. 
• V primeru nadgradnje programske 
opreme vzpostavitev okolja UKM za e-
učenje Moodle. 
•  Priprava idejnega osnutka e-
izobraževanja UKM na daljavo. 
•  Sodelovanje s Kariernimi centri fakultet 
UM 
• Evalvacija ustreznosti programa 
vseživljenjskega izobraževanja s področja 
knjižnične dejavnosti in znanstvenega 
publiciranja ter ponudbe izobraževalnih 
vsebin preko okolja Moodle za e-
izobraževanje na UM. 

Evalvacija kakovosti,  razvoja storitev in 
pogojev delovanja visokošolskih knjižnic 
Univerze v Mariboru 

Samoevalvacijsko poročilo 
knjižnične dejavnosti na UM za 
študijsko leto 2010/2011 

• Samoevalvacijsko poročilo 
knjižnične dejavnosti na UM za 
študijsko leto 2011/2012. 

• Analiza trenda razvoja knjižnične 
dejavnosti v Univerzitetni knjižnici 
Maribor in visokošolskih knjižnic UM na 
podlagi samoevalvacij. 

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

Analiza ponudbe portalov za 
upravljanja z elektronskimi viri na 
tržišču. 
 

• Skrb za učinkovito upravljanje 
z elektronskimi viri za potrebe 
Univerze v Mariboru. 
• Testiranje programske opreme 
za učinkovito upravljanje z 

• Testiranje portala za upravljanje z 
elektronskimi viri (odprtokodni oz. Primo, 
Summon, …) oz. nadgradnja obstoječega 
(vključitev metapodatkov za fizične enote, 
nakup instance za UKM, celostna podoba 
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elektronskimi viri.  portala). 
 

Širitev funkcionalnosti 
medknjižnične izposoje 

• Posredovanje dokumentov, ki 
niso vključeni v letne naročnine, 
E-knjige po naročilu EOD 
(učinkovito posredovanje 
dokumentov, izboljšan dostop 
do starejšega in redkega 
gradiva) 
• Razširitev brezplačne 
medknjižnične izposoje 

• Iskanje prosto dostopnih virov in  novih 
dobaviteljev. 
• Vključitev v mrežo knjižnic  EOD, 
sodelovanje v mreži knjižnic EOD. 
• Dogovori s knjižnicami v Sloveniji 
 

Načrtovanje in koordinacija  knjižnične 
dejavnosti na Univerzi v Mariboru v okviru 
strokovnega referentstva 

 • Vzpostavitev učinkovitega 
sodelovanja s fakultetnimi 
knjižnicami in visokošolskimi 
učitelji ter raziskovalci. 
• Vzpostavitev portalov po 
posameznih strokah in zbirkah 
(AČ, EDC) 

• Aktivnejše sodelovanje s Komisijo za 
knjižnični sistem, visokošolskimi 
knjižnicami in profesorji posameznih 
znanstvenih disciplin 
• Vsebinsko definiranje in oblikovanje 
portala po strokovnih področjih in 
dopolnjevanje portala. 

Sodelovanje pri založniški dejavnosti UM  Pravilnik o založniški dejavnosti UM. • Vzpostavitev učinkovitejšega 
sodelovanja z založniki publikacij 
Univerze v Mariboru. 

• Analiza pojavnih oblik založniške 
dejavnosti Univerze v Mariboru. 
• Izdelava promocijske zloženke, 
namenjene založnikom.  
• Seznanitev Komisije za knjižnični sistem 
s ponudniki e-gradiv v Sloveniji (BIBLOS) 

Sodelovanje pri načrtovanju večnamenske 
študentske izkaznice 

Projekt »vseslovenska 
večnamenska študentska izkaznica« 

• Študentska izkaznica s 
funkcionalnostmi za potrebe 
knjižnične dejavnostmi. 
• Optimalno upravljanje 
uporabnikov s knjižničnimi 
storitvami. 

• Koordinacija za KISUM 
• Implementacija večnamenske izkaznice 
(določitev funkcionalnosti večnamenske 
izkaznice za potrebe knjižničnega sistema 
UM)  
• Koordinacija nalog in opravil glede 
skupne baze članov zaradi prehoda na 
nov informacijski sitem visokega šolstva 
(e-VŠ) 

Prehod na nove izkaznice – drugi uporabniki Uvedba nove izkaznice • Zaključen prehod na nove 
izkaznice za druge uporabnike 

• Koordinacija za KISUM 
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DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJ: INFORMACIJSKA PODPORA IZOBRAŽEVALNEMU, ZNANSTVENORAZISKOVALNEMU, STROKOVNEMU IN UMETNIŠKEMU DELU 
NA UM  
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2013 Izhodiščna vrednost kazalnika 
(ime kazalnika, leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2013 Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. 
ohranitev 

Vzpostavitev učinkovitega upravljanja s 
knjižnično zbirko  
 
 
 

Analiza nabavnih dokumentov 
primerljivih knjižnic v Sloveniji in v 
svetu. 
 

• Zagotavljanje temeljne 
knjižnične zbirke za podporo 
izobraževalni in 
znanstvenoraziskovalni 
dejavnosti na univerzi. 
• Operacionalizacija  dokumenta 
o nabavni politiki UKM. 
• Razrez finančnih sredstev za 
nakup knjižničnega gradiva in 
drugih informacijskih virov po 
znanstvenih področjih. 

Sklic sej Komisije za nabavo knjižničnega 
gradiva UKM. 

Izhodišča za vzpostavitev povezave 
med programom COBISS3/Nabava 
in računovodskim programom.  

• Vzpostavitev povezave (uvoza) 
akcesijskih podatkov v 
programsko opremo finančno 
računovodske službe UKM 
• Optimalnejše delo na področju 
akcesije in FRS. 

Analiza in priprava specifikacije za vključitev 
akcesijskih podatkov v FIPS. 

Nova platforma 
COBISS3/Katalogizacija 

• Prehod na novo platformo 
COBISS3/Katalogizacija 

• Izobraževanje za COBISS3/Katalogizacijo 
• Testno okolje 
• Prenos obstoječih dovoljenj za vzajemno 
katalogizacijo v novo okolje 

Letni popis knjižničnega gradiva 
(inventura) 

• Dokončan popis knjižničnega 
gradiva – letna inventura 
(raritete, Maistrova soba, 
periodika – lokacije oktav, kvart, 
P) 

• Letni načrt popisa knjižničnega gradiva 

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

• Inventura stanja in potreb 
informacijske in komunikacijske 
opreme v UKM ter racionalizacija 
vzdrževalnih in operativnih 
stroškov. 
• Potrebe uporabnikov, razvojni 
načrt DKUM in digitalne knjižnice 
UKM za obdobje 2013-2015. 
• Vzdrževanje DKUM 

• Povečana zanesljivost 
delovanja računalniškega 
sistema UKM (režim 
neprekinjenega delovanja 24/7) 
• Konsolidacija tiskalniškega 
sistema 
• Povečana zanesljivost 
delovanja delovnih postaj 
zaposlenih in s tem povezanih 

• Zagotovitev finančnih sredstev  
• Optimizacija/poenotenje IKT opreme 
zaradi optimizacije vzdrževalnih in nabavnih 
stroškov. 
• Testiranje portala za upravljanje z 
elektronskimi viri (odprtokodni oz. Primo, 
Summon, …) oz. namestitev novega 
uporabniškega vmesnika (Metalib/instanca 
EZproxy, Primo Central, etc.)   
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• Izdelan finančni in izvedbeni načrt 
razvoja IKT opremljenosti in razvoja 
digitalne knjižnice UKM ter DKUM 
za leto 2013, ki temelji na 
strateških usmeritvah za IKT 
(srednjeročno ciljno obdobje 2013-
2015). 
 

storitev 
• Varnostno arhiviranje podatkov 
• Povečanje števila delovnih 
postaj za uporabnike. 
• Ponastavitev računalniških 
aplikacij za uporabo na mobilnih 
napravah. 
• Učinkovitejša uporaba 
intraneta. 
• Skrb za učinkovito upravljanje 
in zagotavljanje dostopa do 
elektronskih virov za UM tudi na 
daljavo. 

Prirast knjižnične zbirke (vse vrste 
knjižničnega gradiva) 

Prirast tiskanega knjižničnega gradiva • Do 31.1.2014 obdelati celotno količino 
knjižničnega gradiva, ki bo prispelo v 
knjižnico v letu 2013. 
• Zagotavljanje temeljne knjižnične zbirke za 
podporo izobraževalni in 
znanstvenoraziskovalni dejavnosti na 
univerzi. 
• Sistematično dopolnjevanje zbirke 
študijske literature glede na potrebe 
študijskih programov Univerze v Mariboru. 
• Promocija spletne storitve »predlog 
nakupa«. 
• Posodobitev sistema zamen z domačimi in 
tujimi knjižnicami in drugimi organizacijami. 
• Kandidiranje na razpisu za sofinanciranje 
znanstvene literature in baz podatkov pri 
ARRS. 
• Povečanje deleža elektronskih virov v 
primerjavi z nakupom tiskanih virov. 
• Nakup elektronskih virov prednostno v 
okviru konzorcijev. 
• Zagotovitev izvajanja Pravilnika o 
obveznem izvodu publikacij UM v segmentu 
elektronskih publikacij. 
• Pridobitev finančnih sredstev v okviru Meril 
za razporejanje sredstev za študijsko 
dejavnost na Univerzi v Mariboru oz. 
pridobitev sredstev UM za  nakup 

Nakup (št. inv. 
enot): 
 

5.800 Nakup (št. inv. enot):  5.800 

Obvezni izvod (št. 
inv. enot): 
 

26.000 Obvezni izvod (št. 
inv. enot): 

26.000 

Zamena (št. inv. 
enot): 
 

200 Zamena (št. inv. 
enot):  

200 

Dar (št. inv. enot) 
 

4.500 Dar (št. inv. enot):  4.500 

Obvezni izvod UM 
(št. inv. enot): 

500 Obvezni izvod UM 
(št. inv. enot):  
 

500 

Prirast elektronskih virov 
E-knjige s polnimi 
besedili (št. 
naslovov): 
 

500 E-knjige s polnimi 
besedili (št. 
naslovov):  

500 

Polnotekstovne 
podatkovne zbirke 
(e- časopisi) (št. 
naslovov): 
 

4.000 Polnotekstovne 
podatkovne zbirke - 
e- časopisi (št. 
naslovov):  

4.000 

Polnotekstovne in 
bibliografske 

63 Polnotekstovne in 
bibliografske 

63 
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podatkovne zbirke 
(št. naslovov): 

podatkovne zbirke 
(št. naslovov): 
 
 
 
 

elektronskih informacijskih virov 

Sodelovanje v sistemu vzajemne 
katalogizacije 
 
 
 
 
 
 
 

Prirast lokalne baze 
COBISS (št. 
zapisov): 

22.000 Prirast lokalne baze 
COBISS (št. zapisov): 

22.000 • Organizacija dela 
• Izobraževanje katalogizatorjev 
• Sistem kontrole kakovosti bibliografskih 
zapisov 
 

Kreiranje/redaktira
nje zapisov 
normativne baze 
avtorjev CONOR 
(št. zapisov): 

4.000/2.0
00 

Kreiranje/redaktiranj
e zapisov normativne 
baze avtorjev CONOR 
(št. zapisov): 

4.000/2.00
0 

Hranjenje arhivskih 
izvodov publikacij 
(št. enot): 

15.000 Hranjenje arhivskih 
izvodov publikacij  
(št. enot): 

15.000 

Harmonizacija 
lokalnega kataloga 
z vzajemno bazo 
podatkov (št. 
zapisov): 

1.000 Harmonizacija 
lokalnega kataloga z 
vzajemno bazo 
podatkov (št. 
zapisov): 

1.000 

Retrospektivna 
katalogizacija (št. 
zapisov):  

1.000 Retrospektivna 
katalogizacija (št. 
zapisov):  

1.000 

Učinkovita uporaba knjižničnega gradiva in 
drugih informacijskih virov 

Izposoja knjižničnega gradiva • Promocija knjižničnih storitev UKM in 
ponudbe informacijskih virov UKM. 
• Ustrezna nabavna politika UKM. 
• Izboljšanje spletnih storitev in pogojev za 
uporabo klasičnih gradiv. 
• Učinkovito nadomeščanje založenega in 
izgubljenega gradiva. 
• Analiza uporabe programske in strojne 
opreme za uporabo storitev za uporabnike s 
posebnimi potrebami. 
 

Izposoja na dom 
(št. fizičnih enot): 

250.000 Izposoja na dom (št. 
fizičnih enot): 
250.000 

250.000 

Izposoja v 
čitalnicah (št. 
fizičnih enot): 

90.000 Izposoja v čitalnicah 
(št. fizičnih enot): 
90.000 

90.000 

Medknjižnična izposoja 
Izposoja gradiva iz 
drugih knjižnic  - 
pasiva (št. fizičnih 
enot): 

750 Izposoja gradiva iz 
drugih knjižnic  - 
pasiva (št. fizičnih 
enot): 1.500 

750 

Izposoja gradiva v 
druge knjižnice – 
aktiva (št. fizičnih 

1.200 Izposoja gradiva v 
druge knjižnice – 
aktiva (št. fizičnih 

1.200 



20 
 

enot): enot): 1.800 
Elektronske in avtomatizirane storitve pri izposoji gradiva 
Rezerviranje 
gradiva preko 
OPAC-a (št. 
storitev):  

6.500 Rezerviranje gradiva 
preko OPAC-a (št. 
storitev): 

6.500 

Podaljšanje 
izposojenega 
gradiva preko 
OPAC-a (št. 
storitev): 

90.000 Podaljšanje 
izposojenega gradiva 
preko OPAC-a (št. 
storitev): 

90.000 

Naročanje gradiva 
preko OPAC-a (št. 
storitev): 

28.000 Naročanje gradiva 
preko OPAC-a (št. 
storitev): 

28.000 

 
Uporaba elektronskih informacijskih virov  
Celotna besedila 
(št. vpogledov):  

200.000 Celotna besedila (št. 
vpogledov): 

200.000  

Dostop do e-virov 
(št. dostopov):  

120.000 Dostop do e-virov 
(št. dostopov):  

120.000  

Oddaljen dostop do 
e-inf. virov (št. 
dostopov):  

50.000 Oddaljen dostop do 
e-virov (št. 
dostopov):  

50.000 
 

 

 Seznami nevrnjenega gradiva. Izterjave knjižničnega gradiva 
(Permanentno izterjevanje 
knjižničnih gradivo z rokom do 6-ih 
mesecem in začetne aktivnosti za 
izterjevanje knjižničnih gradiv z 
rokom nad 6 mesecev) 

Vzpostavitev izterjav knjižničnega gradiva 
preko zunanjega izvajalca 

Promocija ponudbe storitev in 
knjižničnega gradiva UKM 

• Informacijska gradiva za 
uporabnike (Izdelava tiskanih 
informacijskih gradiv za uporabnike 
ter ustreznih spletnih gradiv) 
• Prenova koncepta predstavitve 
knjižnih novosti v UKM. 
• Prenova koncepta predstavitve 
knjižnih novosti UKM v elektronski 
obliki. 

• Izdelava koncepta, upoštevaje novo 
celostno podobo ter natis informacijskih 
gradiv in oblikovanje e-informacijskih gradiv 
in navodil. 
• Oblikovanje izhodišč in protokola dela za 
predstavitev knjižnih novosti v fizični obliki 
in na spletni strani UKM. 
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Preureditev prostega pristopa UKM Program dela UKM 
Zaključena redakcija gradiva v 
Učni zbirki 

• Inkorporacija gradiva Učne zbirke 
v prosti pristop po strokah 
• Prenova prostega pristopa do 
knjižničnega gradiva (združevanje 
različnih vrst gradiva v prostem 
pristopu) 

• Testna postavitev gradiva postavitvijo UDK 
0 po načelu inkorporacije 
• Izdelava načrta prenove oz. inkorporacije 
prostega pristopa. 
 

Program dela UKM  Posodobitev dostopnosti gradiva 
Glasbene in filmske zbirke 

• Zagotovitev finančnih sredstev za nakup 
pohištva in multimedijske opreme  

Ureditev signalizacije Univerzitetne knjižnice 
Maribor 

Načrt celovite prenove 
signalizacije UKM 

Označevalne in usmeritvene table in 
napisi za uporabnike (Izdelava 
označevalnih in usmeritvenih tabel 
in napisov za uporabnike) – 1. faza 

• Izdelava idejnega koncepta, upoštevaje 
novo celostno grafično podobo ter izdelava 
tabel in napisov. 
• Sodelovanje s študenti arhitekture 
Fakultete za gradbeništvo UM 

UKM kot učni center 
 

Usposabljanje uporabnikov • Organiziranje izobraževanj uporabnikov 
knjižnic na Univerzi v Mariboru. 
• Vzpostavitev delovne skupine za uvedbo 
permanentnega sistema knjižničarjev 
tutorjev. 
• V primeru nadgradnje programske opreme 
vzpostavitev okolja za e-učenje Moodle za 
UKM. 
•  Priprava idejnega osnutka e-izobraževanja 
UKM na daljavo.  
• Evalvacija ponudbe izobraževalnih vsebin 
preko okolja Moodle za e-izobraževanje na 
UM. 
• Promocija izobraževalnih vsebin. 
• Organizacija prireditve Študentski oktober. 

Usposabljanje 
individualnih 
uporabnikov (št. 
uporabnikov): 

1.200 Usposabljanje 
individualnih 
uporab. (št. 
uporab.): 

1.200 

Usposabljanje 
uporabnikov v 
skupinah (št. 
skupin; št. 
udeležencev): 

80 
2.000 

Usposabljanje 
uporabnikov v 
skupinah (št. 
skupin; št. 
udeležencev): 

80 
2.000 

Usposabljanje v 
okviru študijskega 
programa 
visokošolskega 
zavoda (št. ur): 

80 Usposabljanje v 
okviru študijskega 
programa 
visokošolskega 
zavoda (št. ur): 

80 

Strokovno referentsko, Avstrijska čitalnica, 
EDC 

Vsebinska obdelava 
knjižničnega 
gradiva (št. enot): 

Tekoča 
vsebinska 
obdelava 

Vsebinska obdelava 
knjižničnega 
gradiva (št. enot):  

Tekoča 
vsebinska 
obdelava 

• Ustrezna kadrovska zasedba. 
• Učinkovita gradnja knjižnične zbirke. 
• Sprotna redakcija knjižnične zbirke v 
prostem  pristopu. 
• Intenziviranje sodelovanja z matičnimi 
fakultetami UM v segmentu nakupa 
knjižničnega gradiva in izobraževanja 
uporabnikov.  
 
 

Redakcija 
bibliografskih 
zapisov (št. enot): 

1.500 Redakcija 
bibliografskih 
zapisov (št. enot):  

1.500 

Posredovanje 
informacij (št. inf.):  

300 Posredovanje 
informacij (št. 
informacij): 

300 
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Prirast gradiva 
zbirk Avstrijske 
čitalnice (št. enot): 

400 Prirast gradiva zbirk 
Avstrijske čitalnice 
(št. enot):  

400  

Analiza potreb uporabnikov 
(anketa) 

• Evropski dokumentacijski center v e -
okolju  - vzpostavitev spletnega portala 
e-EDC (PEWG) 
• Vzpostavitev spletnega portala 
Avstrijske knjižnice. 
• Vzpostavitev spletenih portalov za inf. 
vire po strokah 

Sinteza ponudbe inf. virov na spletu 
Evropske skupnosti, Avstrijske čitalnice in 
strok, ki jih pokriva s ponudbo UKM 

Program izobraževanja 
Univerzitetne knjižnice 
Maribor (moduli) 

Sistematično Izobraževanje uporabnikov • Vzpostavitev sistema strokovni referent – 
knjižničar tutor. 
• Priprava vsebinskih sklopov za posamezne 
znanstvene discipline in strokovna področja 

Analiza obstoječega sistema 
strokovnih referentov 

Prenova sistema strokovnih referentov 
 

Predlog uravnotežene porazdelitve 
znanstvenih disciplin 
• Preučitev sistema strokovnih referentov 
univerzitetnih knjižnic v svetu 
• Izdelava predloga prenove sistema 
strokovnih referentov 

Prenova profila strokovni 
referent  

Izdelan nabor novih kompetenc profila 
strokovni referent 

• Izdelava načrta izobraževanja za 
pridobitev novih kompetenc 

Gradnja strokovnih portalov 
za podporo študijskemu in 
raziskovalnemu procesu na 
UM 

Analiza podobnih portalov univerzitetnih 
knjižnic v svetu 

• Izdelava osnovne strukture strokovnih 
portalov za različne znanstvene discipline 

Knjigoveška dejavnost Priprava, 
popravila in 
vezava 
učbeniškega 
sklada (št. 
enot): 

2.200 Priprava, popravila in 
vezava učbeniškega 
sklada (št. enot): 

2.200 Izvedba knjigoveških posegov za zaščito 
gradiva. 

Priprava in 
vezava knjig 
(št. enot): 

100 Priprava in vezava knjig 
(št. enot): 

70 

Priprava, 
popravila in 
vezava  

250 Priprava, popravila in 
vezava  serijskih 
publikacij (št. enot): 

250 
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serijskih 
publikacij (št. 
enot): 
Termo in žična 
vezava (št. 
enot): 

220 Termo in žična  
vezava (št. enot): 

220 

Zaščita 
(ovijanje) 
gradiva (št. 
enot): 

800 Zaščita (ovijanje) 
gradiva (št. enot): 

800 

Popravilo in 
vezave raritet 
in stare 
periodike (št. 
enot): 

60 Popravilo in vezave 
raritet in stare periodike 
(št. enot): 

60 

Izdelava 
varovalnih 
škatel, map, 
pisem in 
ovojnic (št. 
enot): 

1.000 Izdelava varovalnih 
škatel, map, pisem in 
ovojnic (št. enot): 

1.000 

Prirez pasic za 
arhivsko 
gradivo (št. 
enot):  

10.000 Prirez pasic za arhivsko 
gradivo (št. enot): 

10.000 

Napis na 
vezano gradivo 
(št. enot):  

250 Napisi na vezano 
gradivo (št. enot): 

250 

Tehnična 
postavitev 
razstav 

30 Tehnična postavitev 
razstav 

30 

Knjižnica prijazna uporabnikom  s posebnimi 
potrebami 

Ekspertno mnenje delovne 
skupine EPK. 

• Ponudba knjižničnega gradiva, 
prednostno študijske literature in 
storitev uporabnikom s posebnimi 
potrebami. 
• Implementacija storitev za uporabnike 
s posebnimi potrebami. 
• Prilagoditev knjižničnih prostorov za 
uporabnike s posebnimi potrebami. 

• Analiza ekspertnega mnenja delovne 
skupine EPK. 
• Izdelava nabora storitev za uporabnike s 
posebnimi potrebami (najem slušne zanke, 
tolmača za slogovni jezik) 
• Prenova spletne strani s prilagoditvami za 
uporabnike s posebnimi potrebami. 
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Knjižnica – prostor za študij in prosti čas • Analiza ankete o 
zadovoljstvu s storitvami 
UKM 

• Vzpostavitev bioklimatskih pogojev v 
III. nadstropju (nadaljevanje prenove 
UKM). 
• Prenova prostora knjigarne v dnevno 
nočno čitalnico 

Zagotovitev finančnih sredstev s strani UM. 

Prenova spletne strani  UKM  in vzpostavitev 
vstopne točke oz. spletišča za knjižnične 
storitve in knjižnične zbirke 

• Analiza spletnih strani 
univerz v Slovenije in v 
svetu. 
• Izhodišča za vzpostavitev 
dinamične spletne strani. 
• Potrebe uporabnikov. 

• Vzpostavitev prenovljene spletne strani 
UKM. 
• Učinkovitejša komunikacija in 
zagotavljanje sodobnih knjižničnih 
storitev 
• Prevod spletne strani v angleški jezik. 
• Prilagoditev spletne strani za 
uporabnike s posebnimi potrebami 
• Vzpostavitev aplikacije spletne strani 
za mobilne naprave (pametni telefoni, 
tablični računalniki, etc.)  

• Organizacija dela 
• Finančni načrt UKM (oblikovanje spletne 
strani pri zunanjem izvajalcu) 

 
 
DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJ: BIBLIOGRAFIJA VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV UNIVERZE V MARIBORU 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2013 Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, leto 

in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2013 Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. 
ohranitev 

Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva 
za bibliografijo 

Kreiranje zapisov 
za članke (št. 
zapisov):  

600 Kreiranje zapisov 
za članke (št. 
zapisov):  

600 • Izvajanje redne dejavnosti. 
• Permanentna redakcija bibliografskih 
zapisov in strokovno svetovanje. 
• Koordinacija dejavnosti v okviru delovne 
skupine. 
• Sprotno dopolnjevanje bloga 
bibliotekarjev UM BiblioUM z novostmi na 
področju bibliografske obdelave. 

Kreiranje zapisov 
za monografije 
(število zapisov): 

300 Kreiranje zapisov 
za monografije 
(število zapisov):  

300 

Kreiranje zapisov 
za izvedena dela 
(število zapisov): 

200 Kreiranje zapisov 
za izvedena dela 
(število zapisov):  

200 

Redaktiranje 
zapisov (število 
zapisov):  

600 Redaktiranje 
zapisov (število 
zapisov):  

600 

Vrednotenje znanstvene uspešnosti Univerze v 
Mariboru 

• Pravila za bibliografsko 
obdelavo enot in vrednotenje le 
teh. 
• Izdelava metodologije 
vrednotenja znanstvene 
uspešnosti Univerze v Mariboru. 

• Zagotovitev enakovrednega 
obravnavanja znanstvenih 
dosežkov v bibliografski obdelavi 
podatkov (integrirni viri) 
• Vzpostavitev sistematične 
evalvacija bibliometričnih kazalcev 

• Sodelovanje s strokovnimi telesi (OSIC, 
IZUM, ARRS, Habilitacijsko komisijo UM). 
• Implementacija novih rešitev za 
učinkovito vrednotenje znanstveno 
raziskovalnega in strokovnega dela na 
univerzi. 
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 znanstvene uspešnosti Univerze v 
Mariboru. 

• Bibliometrična analiza kazalcev 
znanstvene uspešnosti Univerze v 
Mariboru s pomočjo orodja Scopus 

Zagotovitev trajnega hranjenja in javne 
objave zaključnih del UM v Digitalni knjižnici 
UM. 

Uveljavljena sistemska rešitev na 
področju dodiplomskih zaključnih 
del 

Omejitev možnosti umika javne 
objave zaključnih del v elektronski 
obliki v Digitalni knjižnici UM. 

• Prenova pravilnikov UM o pripravo 
zaključnih del na podiplomskem in 
doktorskem študiju. 
• Priprava pogodbe o prenosu 
neekskluzivne materialne avtorske pravice 
za zaključna dela na Univerzo v Mariboru. 
• Uvedba licence Creative Commons. 

Zagotovitev sistemske oddaje doktorskih 
disertacij UM v podatkovno zbirko Dissertation 
and Theses (Proquest) 

Vzpostavitev storitve oddaje 
doktorskih disertacij UM v 
podatkovno zbirko Dissertation 
and Theses (Proquest) 

Povečanje mednarodne odmevnosti 
doktorskih disertacij Univerze v 
Mariboru. 

• Razdelitev promocijske zloženke po 
članicah.  
• Spremljanje sistematičnega vključevanja 
doktorskih del v podatkovno zbirko 
Dissertation and Theses. 
• Identifikacija doktorandov UM in 
povabilo k oddaji naloge v DigDiss 

Promocija prostega dostopa do znanstvenih 
informacij 

Spletna stran za promocijo 
odprtega dostopa 
(www.openaccess.si) 

Uveljavitev prostega dostopa do 
znanstvenih informacij na UM 

Podpis Berlinske deklaracije. 
 

Vzpostavitev trajnega hranjenja znanstvene 
dediščine Univerze v Mariboru. 

Analiza dobrih praks 
institucionalnih repozitorijev 
drugih univerz. 

• Vzpostavitev sistema oddajanja in 
trajnega hranjenja znanstveno 
raziskovalnih, strokovnih in drugih 
del UM v elektronski obliki v DKUM. 
• Vzpostavitev načrtnega zbiranja 
publikacij UM v elektronski obliki, ki 
so predmet obveznega izvoda UM. 

• Priprava navodil za oddajo in trajno 
hranjenje znanstveno raziskovalnih, 
strokovnih in drugih del UM v elektronski 
obliki v DKUM. 

 
 
 
DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJ: DIGITALNE VSEBINE IN RAZVOJ DIGITALNE KNJIŽNICE UNIVERZE V MARIBORU 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2013 Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, leto 

in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2013 Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. 
ohranitev 

Vzpostavitev sistemske rešitve za upravljanje 
in vzdrževanje Digitalne knjižnice UM (DKUM). 

• Inventura stanja in potreb 
informacijske in komunikacijske 
opreme v UKM ter racionalizacija 
vzdrževalnih in operativnih 
stroškov. 
• Potrebe uporabnikov, razvojni 

• Zagotovitev sistemskega 
upravljanja in vzdrževanja DKUM. 
• Zagotovitev sistemskega 
upravljanja in vzdrževanja DKUM. 
• Povečana zanesljivost delovanja 
računalniškega sistema UKM (režim 

• Zagotovitev finančnih sredstev na 
podlagi Načrta nakupa opreme 2013 
• Podpis tripartitne pogodbe (UKM – FERI 
– RCUM) o upravljanju in vzdrževanju 
Digitalne knjižnice UM. 
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načrt DKUM in digitalne knjižnice 
UKM za obdobje 2013-2015. 
• Vzdrževanje DKUM 
• Izdelan finančni in izvedbeni 
načrt razvoja IKT opremljenosti in 
razvoja digitalne knjižnice UKM ter 
DKUM za leto 2013, ki temelji na 
strateških usmeritvah za IKT 
(srednjeročno ciljno obdobje 
2013-2015). 
 

neprekinjenega delovanja 24/7) 
• Varnostno arhiviranje podatkov 

Vzpostavitev institucionalnega repozitorija 
znanstvene dediščine Univerze v Mariboru 

• Inventura stanja in potreb 
informacijske in komunikacijske 
opreme v UKM ter racionalizacija 
vzdrževalnih in operativnih 
stroškov. 
• Potrebe uporabnikov, razvojni 
načrt DKUM in digitalne knjižnice 
UKM za obdobje 2013-2015. 
• Vzdrževanje DKUM 
• Izdelan finančni in izvedbeni 
načrt razvoja IKT opremljenosti in 
razvoja digitalne knjižnice UKM ter 
DKUM za leto 2013, ki temelji na 
strateških usmeritvah za IKT 
(srednjeročno ciljno obdobje 
2013-2015). 
• Priprava navodil za oddajo in 
trajno hranjenje znanstveno 
raziskovalnih, strokovnih in drugih 
del UM v elektronski obliki v 
DKUM. 

• Zagotovitev sistemskega 
upravljanja in vzdrževanja DKUM. 
• Zagotovitev sistemskega 
upravljanja in vzdrževanja DKUM. 
• Povečana zanesljivost delovanja 
računalniškega sistema UKM (režim 
neprekinjenega delovanja 24/7) 
• Varnostno arhiviranje podatkov 
• Vzpostavitev trajnega hranjenja 
znanstveno raziskovalnih, 
strokovnih in drugih del UM v 
elektronski obliki v DKUM. 

• Zagotovitev finančnih sredstev  
• Sodelovanje pri implementaciji 
programskih rešitev v DKUM. 

Vzpostavitev  selektivnih kriterijev za 
digitalizacijo knjižničnega gradiva  

Kriteriji za digitalizacijo 
knjižničnega gradiva v UKM. 

Optimizacija in racionalizacija 
storitve digitalizacije. 
Izdelava prioritetnega seznama 
gradiv za digitalizacijo. 

Vzpostavitev delovne skupine. 
 

Digitalizacija časopisa Marburger Zeitung Finančni načrt 2013  • Predstavitev celotnega izvoda 
digitaliziranega časopisa. 
• Promocija digitalizirane zbirke 

• Sodelovanje z NUK 
• Vzpostavitev e-repozitorija  UKM 

• Skeniranje listkovnega kataloga 
Marburger Zeitung (160.000 

• Organizacija dela 
• Pomoč sodelavcev iz javnih del 
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kataložnih listkov) • Vključitev v  e-repozitorij  UKM 

Nadgradnja funkcionalnosti digitaliziranega 
listovnega kataloga UKM 

Digitalna oblika listkovnega 
kataloga. 

• Redakcija digitaliziranega 
listkovnega kataloga 
 

• Organizacija dela 

Digitalizacija domoznanskih vsebin, raritet, 
rokopisov in stare periodike 

Prioritetni seznam gradiv za 
digitalizacijo za leto 2013 

• Dostop do digitaliziranih vsebin 
preko portalov digitalnih vsebin (e-
UKM,  DKUM, Kamra, Europeana, 
DLIb) 

• Organizacija dela 
• Digitalizacija redkih gradiv UKM 
• Digitalizacija prvih treh zvezkov Kataloga 
rokopisov  
• Digitalizacija rokopisnega in slikovnega 
gradiva (zapuščina Henrika Schreinerja) - 
sodelovanje z Mariborsko knjižnico v 
projektih Ministrstva za kulturo za OOK. 
• Sodelovanje z NUK Sekcijo za 
domoznanstvo in kulturno dediščino 
ZBDS, ZRC SAZU in knjižnicami v regiji 
(projektno sodelovanje) 

Uvajanje novih vsebin in funkcionalnosti 
Digitalne knjižnice UM. 

• Inventura stanja in potreb 
informacijske in komunikacijske 
opreme v UKM ter racionalizacija 
vzdrževalnih in operativnih 
stroškov. 
• Potrebe uporabnikov, razvojni 
načrt DKUM in digitalne knjižnice 
UKM za obdobje 2013-2015. 
• Vzdrževanje DKUM 
• Izdelan finančni in izvedbeni 
načrt razvoja IKT opremljenosti in 
razvoja digitalne knjižnice UKM ter 
DKUM za leto 2013, ki temelji na 
strateških usmeritvah za IKT 
(srednjeročno ciljno obdobje 
2013-2015). 
• Pravilnik o obveznem izvodu 
publikacij UM (elektronske 
publikacije); digitalne vsebine 
UKM. 

• Vsebinska razširitev ponudbe 
digitalnih virov v okolju digitalne 
knjižnice UM. 
• Razširitev funkcionalnosti DKUM. 
• Vzpostavljena digitalna knjižnica 
UKM, ki je povezana z 
metapodatkovno izmenjavo na 
portal DKUM. 

• Oblikovanje portala domoznanskih 
vsebin v okviru  e-UKM repozitorija oz 
DKUM-a. 
• Preučitev možnosti vzpostavitve 
povezave med sistemi COBISS – DKUM – 
MOODLE. 
• Prevod portala DKUM v angleški jezik. 
• Vzpostavitev upravljanja s slikovnim, 
filmskim in glasbenim gradivom. 
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DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJ: VAROVANJE IN ZAŠČITA GRADIVA ZA TRAJNO OHRANJANJE KULTURNE IN ZNANSTVENE DEDIŠČINE 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2013 Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, leto 

in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2013 Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. 
ohranitev 

Varovanje in zaščita gradiva za trajno 
ohranjanje kulturne dediščine 

Nakup materiala za izdelavo 
zaščitnih map, škatel, 
brezkislinskega papirja za trajno 
ohranjanje kulturne dediščine 
(obvezni izvod, zbirka raritet in 
stare periodike, Rokopisna zbirka, 
drugo  knjižnično gradivo) 

- Izvajanje arhivske funkcije 
Univerziteten knjižnice Maribor 
- Varovanje in zaščita gradiva 

Zagotovitev finančnih sredstev  

Ustrezno arhiviranje obveznega izvoda 
publikacij Republike Slovenije in obveznega 
izvoda publikacij UM. 
 

Predračun za opremo arhivskega 
skladišča s kompaktnimi policami. 

• Oprema arhivskega skladišča z 
ustreznimi kompaktnimi policami. 
• Dislocirano arhivsko skladišče 
knjižničnega gradiva UKM in 
fakultetnih knjižnic. 

Pridobitev dodatnih finančnih virov za 
opremo skladišč gradiva. 

Projekt  mikrofilmanja periodičnih publikacij 
(Večer, Delo) za potrebe arhiviranja, 
raziskovalnega dela in nadaljnje uporabe ter 
digitalizacije  

 Varovanje in zaščita dragocenega 
gradiva ter skrb za ohranjanje in 
možnost uporabe na drugih 
medijih. 

Zagotovitev finančnih sredstev 

 
 
 
 
DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJ: ZBIRANJE, HRANJENJE, DOKUMENTIRANJE IN POSREDOVANJE DOMOZNANSKEGA GRADIVA ZA MESTO MARIBOR IN ŠIRŠO 
OKOLICO V FUNKCIJI DOMOZNANSKE KNJIŽNICE IN PODPORE ZNANSTVENORAZISKOVALNI DEJAVNOSTI UNIVERZE V MARIBORU 
 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2013 Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, leto 

in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2013 Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. 
ohranitev 

Prirast knjižničnega gradiva domoznanske 
zbirke in posebnih zbirk (Zbirka drobnih 
tiskov, Glasbena in filmska zbirka, Rokopisna 
zbirka, Zbirka raritet in stare periodike, 
Kartografska zbirka) 
 

Pridobivanje 
domoznanskega 
gradiva (št. enot): 
 – monografsko 
gradivo: 
- neknjižno gradivo: 

 
 
 
 

80 
10.480 

Pridobivanje 
domoznanskega 
gradiva (št. enot): 
 – monografsko 
gradivo : 
- neknjižno gradivo:  

 
 
 
 

80 
10.480 

• Izvajanje ustrezne nabavne politike. 
• Pridobivanje gradiva na terenu in iz 
naslova obveznega izvoda. 
 

Bibliografska 
obdelava 
monografij (št. 

 
 

80 

Bibliografska 
obdelava 
monografij (št. 

 
 

80 
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enot): enot): 
Bibliografska 
obdelava/ 
inventarizacija 
neknjižnega gradiva 
(št. zapisov/enot): 
- Zbirka drobnih 
tiskov: 
- Glasbena in 
filmska zbirka: 
-Kartografska 
zbirka: 
- Rokopisna zbirka: 

 
 
 
 
 
 

920/2.420 
 

1.750/3.50
0 
 

180/160 
20/20 

Bibliografska 
obdelava/ 
inventarizacija 
neknjižnega gradiva 
(št. zapisov/enot): 
- Zbirka drobnih 
tiskov: 
- Glasbena in 
filmska zbirka: 
- Kartografska 
zbirka: 
- Rokopisna zbirka: 

 
 
 
 
 
 

920/2.420 
 

1.300/2.600 
 

180/160 
20/20 

Bibliografska 
obdelava člankov 
(št. zapisov): 

3.000 Bibliografska 
obdelava člankov 
(št. zapisov):  

3.000 

Kreiranje zapisov v 
normativni bazi 
avtorjev CONOR 
(št. zapisov): 

50 Kreiranje zapisov v 
normativni bazi 
avtorjev CONOR 
(št. zapisov): 

50 

Referenčno delo Posredovanje 
informacij (št. 
informacij): 

800 Posredovanje 
informacij (št. inf.): 

800 • Ustrezna kadrovska zasedba. 
• Predstavitev Enote za domoznanstvo in 
posebnih zbirk različnim javnostim 
(uvajanja za študente, promocija, 
razstavna dejavnost, publicistično delo) 

Optimizacija delovnih postopkov na področju 
katalogizacije domoznanskih vsebin. 

Elaborat konverzije metapodatkov 
o člankih  objavljenih v spletnem 
časniku Večer v COBIB. 

Racionalizacija dela na področju 
katalogizacije. 

• Vzpostavitev delovne skupine. 
• Organizacija dela 
• Sodelovanje z ČZP Večer in IZUM 

Povečanje prepoznavnost posebnih zbirk 
Enote za domoznanstvo (Zbirka drobnih tiskov, 
Rokopisna zbirka, Zbirka raritet in stare periodike, 
Glasbena in filmska zbirka, Kartografska zbirka, 
Maistrova knjižnica) 

• Idejni elaborat reorganizacije 
poslovnih procesov UKM; 
• Plan razstavne dejavnosti 2013 
 

• Preimenovanje enote v Enota za 
domoznanstvo in posebne zbirke v 
okviru načrtovane reorganizacije 
UKM 
• Promocija kulturne dediščine 
• Selektivna digitalizacija 
domoznanskih vsebin: 1000 strani 
(razglednice, rokopisno in raritetno 
gradivo, periodika) 
 

• Posredovanje predloga na Strokovni 
svet UKM in na Sistemizacijsko komisijo 
UM v skladu s cilji reorganizacije 
• Priprava razstav, katalogov, strokovni 
in znanstveni članki 
• izbor gradiva, prijava na projekte, 
sodelovanje z Mariborsko knjižnico v 
okviru OOK. 
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Promocija rokopisnega gradiva 
UKM 

• 4. zvezek kataloga rokopisov 
(načrt za izdajo) 
• Popis gradiva v COBISS3 

• Izdelava načrta za izdajo 4. zvezka 
• Izdelava načrta popisa 

Promocija Maistrove knjižnice Vzpostavitev prvotne knjižnice 
generala Maistra. 
Maistrovo leto 2014 
 

• Prijava na razpis za kulturne projekte 
MOM. 
• Priprava akcijskega načrta in 
pridobitev finančnih sredstev 
• Ureditev zbirke. 
• Preselitev zbirke v 1. nadstropje. 
• Izdaja zloženke o Maistrovi knjižnici 

Ureditev zapuščin v Zbirki raritet Zaključek popisa zapuščin in 
ureditev gradiva 

• Organizacija dela 

Projektna dejavnost Glej strateški cilj Projektna 
dejavnost in mednarodno 
sodelovanje/Druga projektna 
dejavnost in Digitalne vsebine in 
razvoj Digitalne knjižnice Univerze 
v Mariboru) 

  

 
 
 
DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJ: PROJEKTNA DEJAVNOST IN MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2013 Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2013 Ukrepi, ki so potrebni za dosego 
oz. ohranitev 

Uresničitev ciljev knjižnice s pomočjo projektov, 
donacij in sponzorstev 

• Program dela,  
• Razpisi in pozivi (MOM; 
ministrstva) 
• Mednarodni evropski razpisi s 
področja e-vsebin, izobraževanja 
in razvoja bibliotekarstva. 

• Uspešno kandidiranje na različnih 
razpisih in pozivih 

• Spremljanje razpisov 
projektne dejavnosti in pozivov 
(MOM, ministrstva, EU) 
• Priprava Pravilnika o projektih  
• Načrt razmejitve med rednim delom 
in projektnim delom  

Vpis v razvid izobraževalnih organizacij • Pravilnik ZOFI  
• Pravilnik o raziskovalnih 
nazivih. 

• Registracija UKM v razvid 
izobraževalnih organizacij  
• Pridobitev strokovno-raziskovalnih 
nazivov  

• Pedagoško-andragoška izobrazba 
nosilcev predmetov 

Vpis v razvid organizacij, ki opravljajo 
neformalna izobraževanja 

• NEFIKS Registracija organizacije v NEFIKS • NEFIKS indeks 

Sodelovanje v evropskem projektu Tempus Program aktivnosti v okviru 
projekta TEMPUS »New Library 

Zaključno poročilo o rezultatih 
projekta TEMPUS. 

• Udeležba na zaključnem sestanku 
projektnih partnerjev. 
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Services of the Universities of 
Western Balkan« 

• Priprava zaključnega poročila o 
sodelovanju UKM kot evropskega 
partnerja v projektu TEMPUS 
(koordinator projekta). 

Druga projektna dejavnost Projekt »Razvoj normativne 
baze podatkov Splošni geslovnik 
COBISS.SI« (sodelovanje z 
IZUM) 

Vnos 200 gesel s področja vzgoje in 
izobraževanja 

• Organizacija dela 
• Pridobitev drugih virov (zunanji 
partner IZUM) 
• Povečan obseg dela 

Mariborski biografski leksikon • Dopolnjen  Mariborski biografski 
leksikon (20 gesel) 
• Širjenje vedenja o pomembnih 
Mariborčanih 

• Organizacija dela 
• Priprava biobibliografij pomembnih 
Mariborčanov 

Kandidiranje na razpisu za 
kulturne  projekte Mestne 
občine Maribor. 

Projekti MOM: 
- Maistrova knjižnica (priprava 
idejnega načrta za popis gradiva; 
rekonstrukcija originalne 
postavitve;  preselitev knjižnice v 1. 
nadstropju; virtualna predstavitev v 
3D; promocija knjižnice (izdelava 
zloženke) 
- Henrik Schreiner (razstava in 
publikacija Osebnosti) 

• Pridobitev finančnih sredstev za 
projekte v okviru MOM in MIZKŠ. 
• Organizacija dela; povečan obseg 
dela. 
• Pravilnik o projektih. 
• Načrt razmejitve med rednim delom 
in projektnim delom sodelavcev UKM. 

Digitalizacija časopisa Marburger 
Zeitung  
 

glej strateški cilj Digitalne vsebine in razvoj digitalne knjižnice Univerze v 
Mariboru 

Digitalizacija domoznanskih 
vsebin, raritet, rokopisov in 
stare periodike 

glej strateški cilj Digitalne vsebine in razvoj digitalne knjižnice Univerze v 
Mariboru 

Mednarodno sodelovanje • Povezovanje in sodelovanje s 
knjižnicami in strokovnimi 
združenji v Sloveniji in v svetu. 
• Študijski obiski v in iz 
univerzitetnih knjižnic v Evropi – 
program, ERAZMUS 
• Zagotovitev sredstev za 
članarine v mednarodnih 
asociacijah s področja 
knjižničarstva (IFLA, LIBER) 
• Sodelovanje z bibliotekarji 
Avstrijskih čitalnic 
• Sodelovanje v pan-evropski 

• Prenos dobrih praks v domače 
okolje. 
• Sodelovanje na področju 
projektne dejavnosti. 
• Sledenje razvoju stroke. 
• Implementacija skupnega 
evropskega portala EDC (izdelava 
navodil za uporabo, izdelavo in 
izposojo e-knjig za EDC) 
 

• Priprava ustrezne dokumentacije 
• Zagotovitev finančnih sredstev 
• Sodelovanje v delovni skupini PEWG, 
Bruselj 
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skupini za Evropske 
dokumentacijske centre 

 
 
 
DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJ: RAZVOJ STROKOVNIH POTENCIALOV 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2013 Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2013 Ukrepi, ki so potrebni za dosego 
oz. ohranitev 

Razvoj strokovnih kompetenc zaposlenih v UKM • Kadrovski načrt 2013 
• Plan izobraževanja 2013 

• Zagotavljanje permanentnega 
strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja. 
• Zagotavljanje stika s sodobnimi 
razvojnimi trendi v knjižničarstvu in 
s področij dela zaposlenih doma in 
v tujini. 

• Zagotovitev finančnih sredstev  

 
 
 
DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJ: PRIREDITVENA DEJAVNOST IN PROMOCIJA UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2013 Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2013 Ukrepi, ki so potrebni za dosego 
oz. ohranitev 

Razstavna dejavnost (zbiranje gradiva, izdelava 
spremnega gradiva, postavitev, avtorstvo  in 
koordinacija) 

Št. razstav:  25 Št. razstav:  25 Avtorstvo, koordinacija, organizacija in 
izvedba razstavne dejavnosti po 
programu dejavnosti. 

Prireditvena dejavnost (koordinacija, urejanje in 
organizacija prireditev) 

Št. prireditev:  100 Št. prireditev:  100 Avtorstvo, koordinacija in organizacija 
prireditvene dejavnosti po letnem 
načrtu prireditvene dejavnosti 
(priloga). 

Št. obiskovalcev:  7.000 Št. obiskovalcev: 7.000 

Avstrijska čitalnica (širjenje 
poznavanja avstrijske, nemške 
in švicarske književnosti, 
medkulturno povezovanje) 

Delavnice za študente na temo 
»Germanisti kot samostojni 
podjetniki«, »Poetry slam«, 
pisateljske in prevajalske delavnice, 
gledališke predstave, literarni večeri 

Sodelovanje z Oddelkom za 
germanistiko, FF UM in založbami 

Izobraževanje študentov 
germanistike in prevodoslovja 

Sodelovanje z Oddelkom za 
germanistiko in oddelkom za 
prevodoslovje FF UM  



33 
 

Filmski večeri Sodelovanje z lektorico Oddelka za 
germanistiko FF UM 

Promocija gradiva iz zbirke 
Avstrijske čitalnice 

Priprava razstav za promocijo 
knjižnične zbirke 

Založniška in publicistična dejavnost UKM Promocija Maistrove knjižnice Izdaja zloženke o Maistrovi knjižnici Pridobitev finančnih sredstev na 
razpisu za kulturne projekte MOM 

Promocija domoznanske 
dejavnosti 

Izdaja publikacije Henrik Schreiner 
(zbirka Osebnosti; 4) 

Prijava na razpis za kulturne projekte 
MOM, program OOK MK; pridobitev 
finančnih sredstev 

Rast znanstvene in strokovne 
odličnosti zaposlenih UKM 

Objava člankov in prispevkov doma 
in v tujini 

Organizacija dela 

 Klub prijateljev UKM Poslovnik Kluba prijateljev 
UKM 

• Povečanje prepoznavnosti 
• Promocija knjižnice in knjižničnih 
storitev. 
 

• Promocija Kluba prijateljev UKM 
• Priprava programske sheme 
dogodkov v okviru Kluba prijateljev 
UKM. 
 

Promocija knjižnice in knjižničnih storitev UKM Program dela UKM. • Strategija promocije knjižnice in 
knjižničnih storitev. 
• Aktivnosti za večjo prepoznavnost 
knjižnice 

• Izdelava strategije promocije 
• Definiranje ciljnih skupin javnosti za 
posamezne sklope promocijskih 
aktivnosti 
• Priprava programske sheme 
prireditev. 
• Prireditev Študentski oktober. 
• Prireditev Noč raziskovalcev. 
• Prenovljena spletna stran UKM. 
• Promocija domoznanskih vsebin. 
• Promocija UKM na blogih (Domblog, 
BiblioUM etc.) 
• Promocija UKM v socialnih omrežjih 
(Facebook) 
• Gradnja in dopolnjevanje strokovnih 
spletnih portalov. 
• Novosti v UKM na spletni strani UKM 

110 let Univerzitetne knjižnice 
Maribor 
(načrt prireditvene in 
razstavne dejavnosti UKM 
2013) 

• Strategija promocije knjižnice in 
knjižničnih storitev. 
• Aktivnosti za večjo prepoznavnost 
knjižnice 

• Organizacija dela 
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Prenova celostne grafične podobe Univerzitetne 
knjižnice Maribor 

Celostna grafična podoba 
Univerze v Mariboru 

• Izdelava celostne grafične podobe 
UKM v skladu s CGP Univerze v 
Mariboru 
• Oblikovanje prenovljene spletne 
strani UKM 
• Logotip repozitorija UKM in 
Dnevno-nočne čitalnice 

• Zagotovitev finančnih sredstev  

Stiki z javnostmi Program dela UKM. Povečanje prepoznavnosti 
prireditev UKM-a in uporabnikov 
knjižničnih storitev, ozaveščanje 
javnosti o dejavnostih knjižnice. 

• Sodobne oblike obveščanje o 
dogodkih in posebnih dosežkih 
• Oblikovanje spiskov naslovnikov po 
skupinah 
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