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UVOD  

 

Quality is not an act, it is habit. 

(Aristotel) 

 

 

Tudi tokratno, že osmo Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor, je izdelano na 

osnovi metodologije enotnih kazalcev uspešnosti knjižnične dejavnosti, ki jih je izbrala in oblikovala 

Komisija za kakovost UKM. Le-ti so bili posodobljeni leta 2012 (za samoevalvacijo za študijsko leto 

2011/2012) na podlagi Strokovnih standardov in priporočil za organizacijo, delovanje in evalvacijo 

visokošolskih knjižnic, ki jih je maja leta 2012 sprejel Nacionalni svet za knjižnično dejavnost RS.  

 

V istem študijskem letu (2011/2012) smo se prvič podali v primerjavo s knjižnicami v evropskem 

prostoru ter se evalvirali po BIX metodologiji. Kljub temu, da smo se prvi dve leti uvrščali na rep, smo 

se odločili vztrajati, saj so rezultati dragoceni ter sprožijo razmislek o vzrokih in posledicah našega 

delovanja tako v ožjem kot širšem prostoru. Ob tem je  seveda potrebno upoštevati tudi okoliščine, v 

katerih delujemo. 

 

V študijskem letu 2012/2013 je Center za razvoj knjižnic pri NUK uvedel kazalce za vrednotenje 

uspešnosti knjižnic. Te kazalce smo vključili v lansko samoevalvacijsko poročilo, letos pa lahko že 

opravimo prve primerjave.   

 

Na podlagi sklepa Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze smo v študijskem letu 2012/2013 

pripravili osnutek Meril za evalvacijo UKM, ki bi omogočala tudi postopke zunanje evalvacije. Osnutek 

je bil pripravljen na podlagi Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in 

študijskih programov ter Strokovnih standardov in priporočil za organizacijo, delovanje in evalvacijo 

visokošolskih knjižnic. Kljub temu, da merila (še) niso uradno sprejeta, samoevalvacijsko poročilo UKM 

sledi tudi metodologiji teh meril. 

 

Tokratno poročilo je pripravila komisija v novi sestavi, saj je predhodni komisiji januarja 2014 potekel 

mandat. Nova komisija je pri pripravi poročila v veliki meri sledila smernicam, ki jih je zelo dobro 

zastavila njena predhodnica. Vsekakor pa se bomo tudi mi trudili poročilo še izboljšati, ga zapisati še 

bolj pregledno, inovativno in še vedno konstruktivno kritično.  

 

Sandra Kurnik Zupanič 

predsednica Komisije za kakovost UKM 
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1 VPETOST V OKOLJE 

 

1.1      Poslanstvo, cilji in vrednote UKM 

 

Poslanstvo Univerzitetne knjižnice Maribor 

Univerzitetna knjižnica Maribor, osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, zbira, 

organizira, hrani in ohranja edinstvene zapise človeške misli in kreativnosti ter zagotavlja dostop do le 

teh. Vzpodbuja in podpira intelektualno rast in  uveljavlja pretok informacij in idej s prostim dostopom 

do vsega zapisanega znanja, informacij in stvaritev in s tem pedagoško, znanstvenoraziskovalno, 

strokovno in umetniško delo na Univerzi v Mariboru. Je varuhinja kulturne dediščine slovenskega 

naroda in države, znanstvene dediščine Univerze v Mariboru ter domoznanske dokumentacije mesta 

Maribor in širše regije. Svojim uporabnikom zagotavlja učinkovit in celovit dostop do zapisanega znanja 

ne glede na lastništvo in obliko. Univerzitetna knjižnica Maribor, učni center, s svojimi zbirkami in 

storitvami služi procesom izobraževanja, poučevanja in raziskovanja Univerze v Mariboru, intelektualni 

osebni in strokovni rasti in  vseživljenjskemu izobraževanju vseh svojih uporabnikov. 

 

Cilji Univerzitetne knjižnice Maribor 

- izbiranje, nakup, organiziranje, hranjenje in ohranjanje edinstvenih zapisov človeške misli in 

kreativnosti ne glede na lastništvo in obliko, 

- izobraževanje uporabnikov in vzpodbujanje informacijske pismenosti in strokovne in osebne 

rasti uporabnikov in zaposlenih, 

- zagotavljanje enostavno dostopnega, uporabnikom prijaznega in varnega okolja za uporabnike 

in zaposlene, 

- uporaba inovativne tehnologije za doseganje produktivnosti in učinkovitosti, 

- vzpodbujanje komunikacije in sodelovanja s partnerskimi knjižnicami, fakultetami in drugimi 

izobraževalnimi ustanovami ter lokalnim okoljem, 

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

potreb univerze in okolja, 

- nenehno izboljšanje učinkovitosti knjižnice z vrednotenjem uspešnosti in učinkovitosti 

delovanja knjižnice. 

 

Vrednote Univerzitetne knjižnice Maribor 

 

Znanje 

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

kreativnosti ne glede na lastništvo in obliko, 

- spodbujanje in podpora znanstveno raziskovalnemu, pedagoškemu, strokovnemu in 

umetniškemu delu na Univerzi v Mariboru, 

- zbiranje, nakup, organiziranje, hranjenje in ohranjanje domoznanskega gradiva in s tem 

prispevek k vedenju o mestu Maribor in širši okolici, 

- podpora prostemu dostopu do vseh informacijski virov. 

 

 

Odličnost 

- zavezanost k odličnosti, 

- uveljavljanje visokih standardov poklicne dejavnosti, 

- zaposlovanje najboljših ljudi, uporaba najboljših orodja in najboljših virov,  
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- posvečanje vseživljenjskemu izobraževanju za osebno in organizacijsko rast,  

- neprestano izboljševanje našega procesa, postopkov in storitev za izpolnitev pričakovanj,  ki 

jim služimo, 

- vzdrževanje visokega nivoja delovne etike s prevzemanjem odgovornosti za naše delo in 

dejanja. 

 

Spoštovanje 

- enakovredno in spoštljivo obravnavanje drug drugega,  

- spodbujanje različnosti v stališčih in odprtosti k novim idejam in dogodkom,  

- spoštovanje različnosti in individualnosti slehernega človeka, 

- spodbujanje sočutja, empatije in tolerance,  

- varovanje zasebnosti in dostojanstva uporabnikov in zaposlenih, 

- zavezanost okolju, ki nas obkroža in ki je raznolik. 

 

Intelektualna svoboda 

- zagotavljanje prostega dostopa do svetovnega spleta in informacijskih virov ne glede na 

lastništvo in obliko, 

- podpora neodvisnemu odločanju, kulturnemu razvoju, raziskovanju in vseživljenjskemu 

učenju, 

- gradnja zbirk in izbira gradiva, ki zastopa različne vidike ne glede na politično prepričanje ali 

doktrino. 

 

 

 

1.2      Strategija razvoja UKM 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor si je zastavila temeljno usmeritev – tesno povezanost s poslanstvom in 

cilji univerze, njen cilj pa je vključenost v vse procese planiranja, zlasti strateškega planiranja univerze. 

21. stoletje zahteva nenehno preverjanje zastavljenih temeljnih vrednot,  ciljev in poslanstva, ob tem 

pa ne gre pozabiti na dediščino za prihodnje generacije. In danes so spremembe normativ in stabilnost 

le izjema. Zato je cilj Univerzitetne knjižnice Maribor slediti svojemu poslanstvu: osrednjosti kot 

osrednji univerzitetni knjižnici Univerze v Maribor, nacionalnosti kot varuhinji kulturne dediščine 

Republike Slovenije ter regionalnosti kot domoznanski knjižnici za mesto Maribor in okolico. Strateški 

razvoj knjižnične informacijske dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor krepi vse tri vloge. Ta sledi v 

prvi vrsti razvoju okolja, v katerem knjižnica deluje in kjer imata glavno vlogo uporabnik in inovativna 

tehnologija. Vključuje pa predvsem tesnejše povezovanje razvojne strategije knjižnice s strategijo 

univerze, vključevanje knjižnice v izobraževalne in raziskovalne procese, pomen informacijskega 

opismenjevanja, digitalizacijo in prehod na digitalne vsebine, predvsem posebnih zbirk gradiva, 

inovativnejšo in učnemu procesu na univerzi prilagojeno rabo knjižničnih prostorov, trajno arhiviranje 

znanstvene dediščine in promocijo odprtega dostopa do informacij (Legat, 2013).  

 

Zato Univerzitetna knjižnica Maribor v programu dela zasleduje naslednje dolgoročne cilje, v okviru 

katerih načrtuje letne kratkoročne cilje. Ti dolgoročni cilji:  

 strateško načrtovanje razvoja knjižnične dejavnosti UKM in knjižnic njenih članic, 

 kakovost knjižnične dejavnosti osrednje univerzitetne knjižnice UKM in fakultetnih knjižnic na 

UM, 

 načrtovanje in koordinacija dejavnosti knjižničnega sistema Univerze v Mariboru, 
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 informacijska podpora izobraževalnemu, znanstvenoraziskovalnemu, strokovnemu in 

umetniškemu delu na UM, 

 bibliografija visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru, 

 digitalne vsebine in razvoj digitalne knjižnice Univerze v Mariboru, 

 varovanje in zaščita gradiva za trajno ohranjanje kulturne in znanstvene dediščine, 

 zbiranje, hranjenje, dokumentiranje in posredovanje domoznanskega gradiva za mesto 

Maribor in širšo okolico v funkciji domoznanske knjižnice in podpore znanstvenoraziskovalni 

dejavnosti Univerze v Mariboru, 

 projektna dejavnost in mednarodno sodelovanje, 

 razvoj strokovnih potencialov in 

 prireditvena dejavnost in promocija Univerzitetne knjižnice Maribor. 

 

V strategiji Univerze v Mariboru je zapisano: »Univerzitetna knjižnica Maribor s svojo univerzitetno, 

nacionalno in regionalno vlogo in historičnim in aktualnim fondom in dejavnostjo ustvarja pomembno 

podstat za delovanje univerze.«  

 

Univerzi v Mariboru si je v obdobju 2013 – 2020 zastavila strateške cilje, v katere je vpet tudi razvoj 

knjižnične dejavnosti. Na prvem mestu univerza poudarja povezljivost univerze oziroma večjo stopnjo 

povezanosti univerzitetnega sistema in optimizacijo organiziranosti. Elaborat strateškega razvoja 

knjižnične informacijske dejavnosti Univerze v Mariboru smo v UKM pripravili leta 2010 in temelji na 

reorganizaciji knjižnične dejavnosti na Univerzi v Mariboru in krepitvi  vseh treh iz poslanstva izvirajočih 

vlog UKM-a. Nov organizacijski model knjižničnega informacijskega sistema UM je za knjižnično 

dejavnost na UM tudi priložnost za sistemsko ureditev novih sodobnih storitev v okviru redne 

dejavnosti kot tudi za vključitev določenega nabora storitev tržnega značaja. Nov organizacijski model 

knjižničnega informacijskega sistema UM bi z vzpostavitvijo sistemskega financiranja dejavnosti 

zagotavljal vsem članicam Univerze v Mariboru sodobno podporo izobraževalni in raziskovalni 

dejavnosti.  

 

V okviru izobraževalne dejavnosti je knjižnica vključena v strateške cilje univerze, kot so uporaba 

inovativnih metod poučevanja in sodobnih učnih okolij ter vzpostavitev pogojev za učenje. V okviru 

znanstvene in umetniške dejavnosti je to strateški cilj uveljavitve odprtega dostopa do znanstvenih 

dokumentov, podatkov in drugih rezultatov raziskav. Še posebej UM izpostavlja UKM pri uresničevanju 

strateških ciljev vpetosti univerze v lokalno okolje, kjer univerza načrtuje vključevanje UKM v razvoj 

dolgoročnih in dinamičnih odnosov z uporabniki in širšo lokalno ter regionalno skupnostjo. 

 

V svoji strategiji kakovosti ima UKM zapisano: »Razvoj knjižničnih zbirk je nenehen in trajen proces, ki 

vključuje določanje ciljev razvoja zbirk za različna področja, vrednotenje zbirk, načrtovanje in 

implementacijo. Univerzitetna knjižnica mora zagotavljati knjižnične zbirke, ki zagotavljajo izpopolnitev 

raziskovalnih, izobraževalnih, umetniških in strokovnih potreb akademskega osebja in študentov«. 

Zaradi oblice informacijskih virov, ki so danes študentu ali raziskovalcu na razpolago, je ključnega 

pomena njihova organizacija. Eden najpomembnejših ciljev je implementacija naprednega iskalnika 

informacijskih virov za UKM in fakultetne knjižnice. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru je virtualno 

okolje, kjer se hrani znanstvena dediščina Univerze v Mariboru. V globalnem svetu vseh mogočih 

informacij je posebnega pomena izpostaviti tisto knjižnično gradivo, ki se razlikuje in je edinstveno. 

eUKM je repozitorij, ki je namenjen hranjenju digitalnih oblik dragocenih gradiv UKM-a. Oba je 

potrebno nenehno nadgrajevati v smislu novih funkcionalnosti in novih poslovnih procesov.  
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Za sodobno knjižnično informacijsko podporo študiju v knjižničnem okolju s sodobnimi prostori za 

študij in v virtualnem svetu s sodobnimi pristopi in storitvami po meri študenta si UKM nenehno 

prizadeva. Uveljavitev odprtega dostopa do znanstvenih dokumentov in raziskovalnih podatkov je 

ena izmed nalog, ki si jih UKM zastavlja tudi v bodoče. V ta namen je UKM oblikovala storitve, ki bodo 

raziskovalcu UM pomagale pri zagotavljanju odprtega dostopa pri objavljanju svojih del, še 

pomembneje pa pri izpolnjevanju zahtev financerjev raziskav in drugih.  

 

Strokovni delavci knjižnice – bibliotekarji smo ponovno pred izzivom usvajanja novih znanj, saj nam 

razvoj dejavnosti narekuje obvladovanje novih veščin. Ob tem bomo dali poseben poudarek 

načrtovanju in rasti strokovnih potencialov zaposlenih. 

 

 

 

1.3     Povezanost z razvojem  ožjega in širšega okolja  

 

Univerzitetna knjižnica Maribor je najstarejša članica Univerze v Mariboru. Leta 2003 je praznovala 100 

let od ustanovitve knjižnice Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko, katerega knjižnični fond je 

še danes del osrednje univerzitetne knjižnice Univerze v Mariboru. Vse od leta 1903 je knjižnica rastla 

in postala pomembna ustanova kot regionalna in nacionalna institucija. Leta 1928 se je strokovno 

povezala z Univerzitetno knjižnico v Gradcu in se dogovorila o vzajemnem izposojanju knjižničnega 

gradiva. Leta 1931 je prof. Janko Glazer v svojem razvojnem načrtu opredelil kot eno temeljnih nalog 

knjižnice zbiranje vse literature, ki nastaja na njenem območju ali je vsebinsko povezana s tem 

območjem ter nudi podporo znanstvenemu in izobraževalnemu delu. Tedaj je utemeljil domoznansko 

in študijsko usmeritev knjižnice. Leta 1958 je bil sprejet statut knjižnice, v katerem je bila knjižnica 

opredeljena kot osrednja znanstvena knjižnica za področje Maribora in njegove okolice. Leta 1960 je 

tedaj Študijska knjižnica pričela po odloku prejemati vse tiske, ki so nastali na območju LR Slovenije in 

tako okrepila še svoj nacionalni pomen. Leta 1961 je postala osrednja knjižnica mariborskega visokega 

šolstva, ki se je pričelo ustanavljati v Mariboru leta 1959. Posledica je bila preimenovanje v 

Visokošolsko in študijsko knjižnico v Mariboru (1970) ter leta 1975 v Univerzitetno knjižnico Maribor. 

Leta 1975 je bila tudi podpisnica Samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo v Mariboru kot 

soustanoviteljica Univerze v Mariboru. V njenem statutu so bile opredeljene naloge knjižnice kot 

osrednje knjižnice mariborskih visokošolskih zavodov, kot splošne znanstvene knjižnice in kot arhivske 

knjižnice. Leta 1977 je bil podpisan Samoupravni sporazum o ustanovitvi knjižnično-

dokumentacijskega-informacijskega sistema Univerze v Mariboru in leta 1990 je bil dograjen koncept 

delovanja knjižničnega informacijskega sistema Univerze v Mariboru. Z odlokom o preoblikovanju 

Univerze v Mariboru iz leta 1996 je Univerzitetna knjižnica Maribor postala 1. oktobra 1996 11. članica 

univerze.1  

 

 

                                                           
1 V Statutu Univerze v Mariboru (2012, čl. 15)  je zapisano: »Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja 

univerzitetna knjižnica daje s svojo dejavnostjo informacijsko podporo izobraževalnemu, znanstveno - 

raziskovalnemu in umetniškemu delu na univerzi, koordinira knjižnično - informacijsko dejavnost, koordinira nabavo 

in ponudbo knjižnično-informacijskega gradiva ter medknjižnično izposojo na univerzi, koordinira izdelavo 

bibliografije univerze, izobražuje uporabnike o knjižničnem gradivu ter posreduje informacije za raziskovalno in 

strokovno delo tudi drugim uporabnikom. Kot arhivska knjižnica hrani obvezne izvode knjižničnega gradiva z 

območja Republike Slovenije, kot domoznanska knjižnica zbira, dokumentira in posreduje domoznansko gradivo za 

mesto Maribor in njegovo širšo okolico in opravlja naloge matične knjižnice za specialne knjižnice v Mariboru.« 
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1.3.1   Knjižnična mreža Univerze v Mariboru 

 

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

Statut Univerze v Mariboru (2012) uvršča knjižnice v svojem 31. členu med organizacijske oblike 

visokošolskega dela. V 47. členu definira naloge knjižnic pri članicah2. Ta člen v zadnjem odstavku tudi 

definira knjižnično mrežo Univerze v Mariboru s stavkom: »Knjižnice se povezujejo v knjižnično - 

informacijski sistem univerze.« Na 6. seji Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, 5. februarja 2009, 

je bibliotekarska stroka opozorila na osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta UM, ki je bil tedaj v javni 

obravnavi in je predlagal ukinitev Komisije za knjižnično-informacijski sistem univerze kot stalne komisij 

Senata UM (Komisija za KISUM)3, kot nadomestilo pa je uvajal Komisijo za knjižnični sistem kot stalno 

komisijo ravnatelja Univerzitetne knjižnice Maribor. Predlog univerze je vodstvo Univerzitetne 

knjižnice Maribor dojelo kot nasprotje prizadevanjem za dvig kakovosti knjižnično informacijske 

dejavnosti univerze in kot korak nazaj v razvoju in pomenu knjižnične dejavnosti na univerzi. Žal tudi 

na seji te Komisije ni bilo podrobnejše razprave in  je bil sprejet sklep, da se naj stališče glede ukinitve 

Komisije za knjižnično – informacijski sistem Senata posreduje vodstvu Univerze v Mariboru in 

Statutarni komisiji Univerze v Mariboru, kar pa je imela namen UKM tako ali tako storiti. Le dve članici 

sta nasprotovali ukinitvi te komisije, UKM in Ekonomsko poslovna fakulteta, vendar v argumentaciji 

bibliotekarska stroka ni bila uspešna. Tako ima danes bibliotekarska stroka na Univerzi v Mariboru za 

obravnavanje in proučevanje vprašanj ter za dajanje mnenj stalno komisijo ravnatelja UKM, 

poimenovano Komisija za knjižnični sistem (Statut, 2009, čl. 344a)4. Komisijo sestavljajo ravnatelj UKM, 

ki ji tudi predseduje, predstavniki članic, ki jih imenujejo senati članic, in ena petina študentov, ki jih 

imenuje študentski svet univerze. 

 

V letu 2011 so se člani Komisije za knjižnični sistem odločili komisiji povrniti status komisije Senata 

Univerze v Mariboru in UKM je takšen predlog tudi posredovala univerzi. Knjižnična dejavnost je 

temeljna podporna dejavnost izobraževalnim in znanstveno raziskovalnim procesom na univerzi. 

Sodobni razvoj na področju knjižničarstva je tesno povezan z razvojem informacijskih znanosti in novih 

tehnologij. Skrb za sodobno podporo primarnim procesom na univerzi si brez sistemske podpore 

univerze oz. senata univerze ne predstavljamo, ker marsikatera naša naloga posega v strateško 

usmeritev in poslanstvo univerze. 

                                                           
2 V Statutu Univerze v Mariboru (2012, čl. 47) je zapisano: »Knjižnice pri članicah univerze zbirajo, urejajo in 

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

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

glede uporabe knjižničnega gradiva ter iskanja informacij in izdelujejo bibliografije visokošolskih učiteljev in 

znanstvenih delavcev.« 

3 Statut Univerze v Mariboru (2008, čl. 258): Za obravnavanje in preučevanje vprašanj ter za dajanje mnenj, 

predlogov in stališč z delovnega področja Senata univerze ima Senat naslednje stalne komisije: 

Habilitacijsko komisijo, 

1. Komisijo za dodiplomski študij, 
2. Komisijo za podiplomski študij, 
3. Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve, 
4. Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, 
5. Komisijo za knjižnično-informacijski sistem univerze, 
6. Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze. 

 
4Statut Univerze v Mariboru: (uradno prečiščeno besedilo): (Statut UM-UPB7). (2009).Maribor: Univerza v 

Mariboru. Pridobljeno 17. 7. 2009 s spletne strani: http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=15953.  

  

http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=15953
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Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru (KISUM) sestavljajo Univerzitetna knjižnica Maribor 

ter 11 fakultetnih knjižnic: knjižnica Tehniških fakultet (knjižnica Fakultete za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko, Fakultete za gradbeništvo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, 

Fakultete za strojništvo), knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete, Miklošičeva knjižnica ― FPNM 

(knjižnica Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko), 

knjižnica Fakultete za organizacijske vede, knjižnica Pravne fakultete, knjižnica Fakultete za kmetijstvo 

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

Fakultete za varnostne vede, knjižnica Fakultete za zdravstvene vede in knjižnica Fakultete za 

energetiko. Knjižnično dejavnost Fakultete za turizem opravlja Splošna knjižnica Brežice, oddaljen 

dostop do elektronskih virov pa zagotavlja Univerzitetna knjižnica Maribor. 

 

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

2012 so na sestankih sodelovali vodje in knjižničarji fakultetnih knjižnic: dr. Zdenka Petermanec 

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

Garantini (Violeta Pšajd-Zemljič) (Miklošičeva knjižnica), prof. dr. Borut Holcman (PF), mag. Ksenija 

Škorjanc (FKMB), dr. Fanika Krajnc-Vrečko (STK), Nevenka Balun (FZVMB), Zorica Milinović (MFMB), 

Andreja Čurin (FL), Nataša Knap (FVV), Anita Breceljnik (Tone Perčič) (FOV), mag. Branka Kerec, Rosvita 

Kocbek Pavalec (FE) in glede na obravnavano tematiko vodje enot in služb UKM idr. 

 

V letu 2013 (maj 2013) je Univerzitetna knjižnica Maribor s Fakulteto za energetiko podpisala Pogodbo 

o izvajanju knjižničnih storitev na Fakulteti za energetiko, s katero se je UKM zavezala izvajati knjižnične 

storitve za študente in zaposlene FE. Z zagotavljanjem sodobnih knjižničnih storitev in primerljive 

kakovosti knjižnične dejavnosti na vseh članicah univerze, s skrbjo za dislocirane fakultete UKM 

uresničujejo svojo razvojno strategijo. 

 

Knjižnice delujejo kot enoten vsebinsko povezan sistem, vendar so fakultetne knjižnice upravno-

organizacijske enote fakultet. KISUM opravlja naslednje vloge: organizacijsko (osrednja knjižnica se s 

fakultetnimi povezuje preko strokovnih referentov), informacijsko (dostop do informacij in gradiva), 

pedagoško (enotno načrtovanje in izvajanje izobraževanja uporabnikov), bibliografsko (enotno 

vodenje in urejanje bibliografije univerzitetnih profesorjev in raziskovalcev), arhivsko (enotna skrb za 

varnost in zaščito gradiva). Povezovanje osrednje Univerzitetne knjižnice Maribor s fakultetnimi 

knjižnicami poteka pri izboru in nabavi gradiva, informacijski dejavnosti, izdelavi bibliografije 

profesorjev in raziskovalcev, enotnem računalniškem sistemu, s skupno bazo podatkov o uporabnikih, 

z enotno izkaznico, ki velja v vseh knjižnicah sistema, z enotnimi standardi in podobnim programom 

izobraževanja uporabnikov. S tem se knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru približuje 

sodobnemu modelu, v katerem so vse knjižnice na univerzi funkcijsko povezane. 

 

Glavne teme sestankov v študijskem letu 2013/2014 so bile:  

 razpis ARRS za sofinanciranje znanstvene literature in baz podatkov; nabava konzorcijskih 

revij; 

 poročilo o nakupu e-virov za 2014; 

 ažuriranje baze članov in akademska izkaznica 

 predlog skupne predstavitev strokovnih področij na spletni strani UKM 

 predstavitev zastavljenih nalog v okviru Predlogov za izboljšanje delovanja UM (Nakvis); 

 testiranje naprednega iskalnika EBSCO EDS; 

 univerzitetni iskalnik UM:NIK (soglasja za izvoz podatkov iz lokalnih baz COBISS); 
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 Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o knjižničarstva; 

 predstavitev nove funkcionalnosti DKUM (vnos znanstvenih del v DKUM) – testno obdobje; 

 cenik knjižničnih storitev za študijsko leto 2014/2015 

 statistika uporabe podatkovnih zbirk – metodologija Cezar-ja; 

 poenoteno vrednotenje zaključnih del UM v COBISS; 

 konverzija podatkov v bazi članov knjižnic UM in knjižnične izkaznice; 

 prispevek za knjižnice UM in UKM za študijsko leto 2014/2015; 

 izterjava dolgov v UKM; 

 idr. 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor je s pripombami sodelovala pri oblikovanju Meril za akreditacijo in 

zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov pri NAKVIS, pripravila je predloge 

novih členov in dopolnitve za Statut Univerze v Mariboru, Zakon o visokem šolstvu in Zakon o 

knjižničarstvu. 

 

 

 

1.3.2    UKM varuh kulturne dediščine Republike Slovenije 

 

Depozitarna  funkcija Univerzitetne knjižnice Maribor  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ki je izšel leta 2006, UKM izrecno imenuje in jo opredeli kot drugo depozitarno organizacijo, ki opravlja 

funkcijo trajnega hranjena polega NUKa.  Med leti 1993 in 2003 se je tako v povprečju število izvodov, 

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

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

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

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

hranjenje še vse tiskane pisne produkcije, ki nastaja na Univerzi v Mariboru.  
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1.3.3 UKM domoznanska knjižnica za mesto Maribor in okolico 

 

Domoznanska funkcija Univerzitetna knjižnice Maribor 

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

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

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

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

let. In vsak dan domoznanska zbirka raste in se dopolnjuje.  

 

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

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

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

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

domoznanskega gradiva, njegovo hranjenje in nudenje informacij ter promocija domoznanske 

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

informacij«. 

 

Enota deluje: 

• Lokalno in mestno – mariborenzija 

• Subregionalno – pokriva območje mariborske širše okolice in primestje 

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

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

 

V okviru Enote za domoznanstvo delujejo posebne zbirke: Zbirka drobnih tiskov, Glasbena in filmska 

zbirka, Rokopisna zbirka, Zbirka raritet in stare periodike, Kartografska zbirka in Maistrova knjižnica. V 

okviru svoje dejavnosti ponuja uporabnikom 

 bogat domoznanski fond vseh vrst knjižničnega gradiva, ki ga je knjižnica načrtno, 

kontinuirano pridobivala, obdelovala, hranila vse od leta 1903 naprej in ga po enakih 

kriterijih pridobiva, obdeluje in hrani še danes; 

 analitično bibliografske informacije (članki) iz časopisja, zbornikov in monografij – za 

Maribor in historično deželo Štajersko od leta 1850 do danes, dosegljivih v listkovnih ali 

računalniških katalogih; 

 na enem mestu informacijo in gradivo, kar mu omogoča raziskovalno delo; 

 posebne zbirke s svojimi katalogi in  gradivom (rokopisno gradivo, raritetno gradivo,  

drobni tiski, slikovno gradivo, glasbeni tiski, zvočni zapisi, videoposnetki, kartografsko 

gradivo) nudijo bogat vir za raziskovalno delo; 

 na osnovi domoznanskih zapisov in pripadajočega domoznanskega gradiva ter same 

domoznanske zbirke je omogočeno raziskovalno in znanstveno delo vseh vrst in 

zahtevnosti uporabnikov; 

 visoko izobražen in kvalificiran domoznanski kader različnih znanstvenih strok, ki se je 

izoblikoval skozi kontinuirano delo v domoznanski dejavnosti in je podpora raziskovalnemu 

delu; 

 iz domoznanske zbirke UKM, njenih katalogov, s pomočjo strokovno usposobljenega 

domoznanskega  kadra je nastalo veliko število raziskovalnih, diplomskih, magistrskih ter 

doktorskih nalog študentov Univerze v Mariboru;  
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 promocija domoznanskega gradiva skozi znanstvenoraziskovalno delo domoznancev – 

objava znanstvenih in strokovnih člankov, izdaja publikacij z domoznansko vsebino, 

priprava razstav in katalogov;  

 na voljo domoznansko gradivo, ki ga postopno digitaliziramo. 

 

 

 

1.3.4 Projektna dejavnost in mednarodno sodelovanje 

 

Preglednica 1: Ocena uspeha mednarodnega sodelovanja in projektne dejavnosti  

Univerzitetne knjižnice Maribor v letu 2013 

 

 Projektna dejavnost in mednarodno sodelovanje 

Kratkoročni letni cilj  Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija 

Uresničitev ciljev 
knjižnice s pomočjo 
projektov, donacij in 
sponzorstev 

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  

REALIZIRANO 

 Izvedene prijave na 
razpise Filmika (EPM),  
WilDoit (LLP ICT KA3), 
Noč raziskovalcev 2013 
(UM), Ob stoletnici 
starega mostu – 
Življenje mostu (MOM), 
Maistrova knjižnica 
(MOM),  Literati v zbirki 
Slovenske čitalnice v 
Gradcu (JAK). 
REALIZIRANO 

 intenzivno 
spremljanje razpisov v 
Sloveniji in tujini; 
REALIZIRANO 

 pripravljena je 
delovna verzija 
Pravilnika o projektih v 
UKM. Izdelana so 
navodila za vodenje 
evidence o projektu; 
(dogovora o jasni 
razmejitvi med rednim 
in projektnim delom še 
nismo sprejeli, saj se 
aktivnosti med seboj 
zelo prepletajo.) 

Vpis v razvid 
izobraževalnih 
organizacij 

 Registracija UKM v 
razvid izobraževalnih 
organizacij  
• Pridobitev 

strokovno-

raziskovalnih nazivov  

 Pedagoško-
andragoška izobrazba 
nosilcev predmetov. 

NEREALIZIRANO 
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Vpis v razvid 
organizacij, ki 
opravljajo neformalna 
izobraževanja 

Registracija 

organizacije v NEFIKS 

 NEFIKS indeks DELNO REALIZIRANO 
Z NEFIKSOM 
posameznik dokazuje 
svoje kompetence, ki si 
jih pridobil izven 
rednega šolanja. 

Sodelovanje v 
evropskem projektu 
Tempus 

Zaključno poročilo o 

rezultatih projekta 

TEMPUS. 

 Udeležba na 
zaključnem sestanku 
projektnih 
partnerjev. 

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

REALIZIRANO 
Z letom 2013 se je 
evropski projekt 
TEMPUS-a zaključil. 
Predstavniki UKM so se 
udeležili zaključnega 
sestanka v mesecu 
januarju in v vodjo 
projekta sodelovali pri 
pripravi zaključnega 
poročila. 

Druga projektna 
dejavnost 

Vnos 200 gesel s 

področja vzgoje in 

izobraževanja 

 Organizacija dela 

 Pridobitev drugih 
virov (zunanji 
partner IZUM) 

 Povečan obseg 
dela 

REALIZIRANO 
Oblikovanje 78 zapisov, 
glede na pričakovanja 
IZUM-a, plan realiziran. 

 Dopolnjen  
Mariborski biografski 
leksikon (20 gesel) 

 Širjenje vedenja o 
pomembnih 
Mariborčanih 

 Organizacija dela 

 Priprava 
biobibliografij 
pomembnih 
Mariborčanov 

DELNO REALIZIRANO 
Raziskovalno delo – 
razdeljena gesla med 
sodelavci – rok za 
pripravo gesel- junij 
2014 

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. 

REALIZIRANO 
Prijava na razpis za 
kulturne projekte na 
MOM na področju 
kulturne dediščine z 
dvema projektoma (100 
let mariborskega 
Starega mostu, 
Maistrova knjižnica). 

Dostop do 

digitaliziranih vsebin 

• Organizacija dela 
• Digitalizacija redkih 
gradiv UKM 

REALIZIRANO 
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preko portalov 

digitalnih vsebin (e-

UKM,  DKUM, Kamra, 

Europeana, DLIb) 

• 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) 

• Digitalizirane vsebine 
na Kamri (Slovanska 
čitalnica- realizirano). 
• Pavel Turner – 
sodelovanje z 
Mariborsko knjižnico. 
• Iz zakladnice UKM – Iz 
zakladnice UKM – 
digitalizirano gradivo (ni 
vstavljeno v repozitorij 
UKM) -  delovna 
skupina pripravi 
protokol in nabor 
metapodatkov, 
informatiki pripravijo 
shemo za vnos.  
• Gradivo o TAM-u iz 
Zbirke drobnih tiskov 
UKM – digitalizirano v 
okviru projekta 
Mariborske knjižnice – 
dostopno na Kamri. 
• Digitalizacija 150 
razglednic 
mariborskega Starega 
mostu (Zbirka drobnih 
tiskov) – projekcija na 
razstavi. 
• Kuzmič, Knjiga 
molitvena - 
digitalizirano gradivo. 
• Digitalizacija 
rokopisov, iz zakladnice 
UKM, je v e-repozitoriju 
realizirana le delno 
dostopna. 

Mednarodno 
sodelovanje 

 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 

 REALIZIRANO 

 glej plan 
izobraževanja, realizirali 
smo izobraževanja 
uvrščena v prvo 
prioriteto. 

 strokovno delo 
sodelavcev UKM v 
Društvu bibliotekarjev 
Maribor in Zvezi 
bibliotekarskih društev 
Slovenije. 
 
 



17 

 

Mednarodno 

sodelovanje na 

področju širjenja 

vedenja o slovenski 

kulturi v Avstriji 

Ustanovitev 
Slovenske čitalnice 
(Veleposlaništvo RS 
na Dunaju in UKM) 

REALIZIRANO 
Ustanovitev in 
vzpostavitev delovanja 
Slovenske čitalnice v 
Deželni knjižnici Gradec 

 

 

 

1.3.5    Sodelovanje UKM v nacionalnih in mednarodnih stanovskih združenjih in povezovanje 

 

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

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

strokovnih združenjih in organizacijah.  

 

UKM se povezuje z drugimi knjižnicami in institucijami: 

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

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

informacijskih znanosti Maribor ter drugimi knjižnicami, predvsem visokošolskimi knjižnicami 

slovenskih univerz, 

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

dejavnost visokošolskih knjižnic članic Univerze v Mariboru, 

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

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

Društvu bibliotekarjev Maribor in v drugih področnih društvih Slovenije, 

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

of Library Associations),  

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

 na področju avtomatizacije knjižnic v ELAG (angl. European Library Automation Group), 

 v  mednarodni prostor je dejavnost UKM vpeta tudi preko Avstrijske čitalnice, 

 in Evropskega dokumentacijskega centra,   

 ob tem Univerzitetna knjižnica Maribor goji tradicionalno dobre odnose s knjižnicami 

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

Drugi del mednarodne dejavnosti UKM je povezan s projektno dejavnostjo, kot je npr. projekt Tempus 

ali npr. sodelovanje preko Evropskega dokumentacijskega centra v delovnih skupinah PEWG (Pan-

European Working Group), ki so zadolžene za razvoj posameznega področja delovanja informacijskih 

centrov o Evropski uniji. 
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1.3.6 Odmevnost dejavnosti UKM v medijih  

 

Pogostnost objav 

Pogostnost objavljanja o UKM, njenih dogodkih in storitvah v medijih se v letih 2009 do 2013 opazno 

in nedvoumno zvišuje.  COBISS-ovi zapisi namreč beležijo take številke: 2009: 67, 2010: 120, 2011: 103, 

2012: 189, 2013:199 (priloga 2). Tudi podatki Press clipingov pričajo o naraščanju števila objav, zato je 

utemeljen povzetek, da se odmevnost ustanove v medijih v zadnjih letih zvišuje. 

 

Vrste medijev 

Krog medijev, ki poročajo o Univerzitetni knjižnici Maribor se z leti zlagoma širi. Deloma se širi na račun 

pojava novih elektronskih medijev, deloma pa gotovo tudi zaradi vse večjega kroga medijev in 

novinarjev, ki jih UKM nagovarja k spremljanju svojih storitev, dogodkov in problematike. K širjenju 

kroga prispeva tudi pogosto poročanje STA-ja o UKM, po njih namreč povzemajo tudi drugi mediji, kar 

ugodno vpliva na širjenje novic. 

Knjižnica sama za raznovrstnost komuniciranja z javnostmi skrbi tudi s pestrostjo kanalov, po katerih 

sama sporoča o sebi – ob domači strani je uporabnikom in širši javnosti kot vir informacij o dogajanju 

vse bolj v pomoč tudi knjižnični facebook profil in obveščanje prek COBISS obvestil. 

 

Vsebinska zastopanost 

Najbolj zanimiv je pogled na vsebinsko zastopanost objav. Nekakšna rdeča nit poročanja skozi leta je 

pogosto poročanje o razstavah in dogodkih v Univerzitetni knjižnici Maribor, ki so tradicionalno 

medijsko dobro pokriti dogodki. V določenem letu izstopi kak izjemen dogodek ali izredno odmevna 

razstava, v zadnjih letih pa je zaznati tudi nekaj večjo pogostnost objav, povezanih s storitvami in 

poslovanjem knjižnice.  

Skozi zadnja štiri leta je zanimivo pogledati medijsko najbolj odmevne teme. Leta 2009 so bile to teme, 

povezane z obnovo knjižnice, Slovenskimi dnevi knjige, Turnerjevo čitalnico, menjavo vodstva , 

mnogimi razstavami ter odprtjem Turnerjeve čitalnice. Leta 2010 je bila zelo odmevna akcija Odpisani, 

spet so bili odmevni Slovenski dnevi knjige, pa obletnica Avstrijske čitalnice in spet – razstave. Leta 

2011 je odmevala smrt nekdanjega ravnatelja, dr. Bruna Hartmana, projekt Knjiga ni le knjiga in 

razstave. Leta 2012 so bile seveda zelo odmevni projekti UKM za EPK – Tegetthoff, Se beremo, 

Domofilm in zlasti – Iz zakladnice UKM, pa spet tudi druge razstave. Leta 2013 je bil zelo odmeven 

milijonti izvod gradiva v UKM, 110. obletnica knjižnice (izstopa predavanje dr. Kraljiča v Glazerjevi 

dvorani), tudi odprtje čitalnice ČUK, spet Slovenski dnevi knjige, večkrat se je pisalo tudi o spremembah 

odpiralnega časa knjižnice in vračanju gradiva brez plačila opominov ter o prodaji odpisanih knjig. 

Izredno odmevni sta bili tudi obe razstavi o mostu ob njegovi stoletnici, prav tako pa je bilo izredno 

odmevno odprtje Slovenske čitalnice v Gradcu. 

 

Iz pregleda press clipingov je mogoče sklepati, da se raznovrstnost objav glede na tematiko v zadnjih 

letih širi, razlog za to je gotovo mogoče pripisovati tako raznovrstnosti dogajanja v knjižnici kot tudi 

zanimanju nagovorjenih medijev za različna vsebinska področja, povezana s knjižnico. 
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1.4  Racionalna raba javnih virov  

 

Preglednica 2: Temeljni kazalniki EMAS Univerzitetne knjižnice Maribor  

(vrednotenje okoljskega vpliva) za leto 2013 

 

Področje                       Kazalnik Vrednost 
Število 

zaposlenih  
 

Število 

študentov 
 

    A B R = A/B B1 R1 = A/B1 

I) Energetska 

učinkovitost 
       

K_EMAS_Ia 
a. Skupna poraba 

energije v kWh 

586.400 

(plin) 

555.452 

(elektrika) 

78 14,64 15.069 75,77 

K_EMAS_Ib 

b. Skupna poraba 

energije iz obnovljivih 

virov v kWh (in % 

delež v vsej porabljeni 

energiji) 

/ 78 / 15.069 / 

III) Voda        

K_EMAS_IIIb 
a. Skupna letna 

poraba vode v m³ 

 

2.295 

 

78 29,42 15.069 0,15 

IV) Odpadki         

K_EMAS_Iva 

a. Skupna letna 

količina odpadkov v 

tonah 

7,8 78 0,10 15.069 0,0005 

K_EMAS_IVb 

b. Skupna letna 

količina nevarnih 

odpadkov v tonah 

/ 78 / 15.069 / 

V) Biotska 

raznovrstnost 
       

K_EMAS_Va 
a. Uporaba zemljišč v 

strnjenih naseljih v m² 
11.881 78 152,32 15.069 0,788 

 

 

V letu 2013 se je poraba  energije zmanjšala, kljub temu, da smo v tem letu za uporabnike odprli nov 

prostor – čitalnico ČUK v pritličju stavbe, ki ima daljši odpiralni čas  kot osrednja stavba knjižnice. Ko se 

izključi ogrevanje celotne stavbe, se čitalnica ČUK dogreva s klimatom.  Tako z elektriko dogrevamo le 

220 m2, namesto da bi s plinom ogrevali celotno stavbo s površino 11.000 m2. Večjo prihranke energije 

pričakujemo v letu 2014, ko bodo vidni učinki izvedene energetske sanacije stavbe. 

 

V letu 2013 se je nekoliko povečala poraba vode, občutno pa se je zmanjšala količina odpadkov: iz  

10,88t v letu 2012 na 7,8t v letu 2013. Pozitiven učinek ima tudi ločevanje odpadkov, na katerega so 

se navadili tako zaposleni kot uporabniki knjižnice. 
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2 UPRAVLJANJE , VODENJE IN DELOVANJE UKM 

 

2.1     Strokovni cilji UKM 

 

V okviru javne službe Univerzitetna knjižnica Maribor sledi naslednjim ciljem: 

 

Kot univerzitetna knjižnica: 

 sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva (knjige, revije, 

disertacije, raziskovalne naloge, standardi, patenti, zbirke podatkov, drobni tiski, glasbeno in 

filmsko gradivo) v tiskani, elektronski in AV-obliki, ki je potrebno za izvajanje pedagoškega in 

znanstvenoraziskovalnega procesa na mariborski univerzi; 

 zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; 

 izdelovanje knjižničnih katalogov, (podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov); 

 skrb za dostop in uporabo elektronskih informacijskih virov; 

 medknjižnična izposoja ter posredovanje knjižničnega gradiva in informacij; 

 koordiniranje delovanja knjižničnega sistema mariborske univerze; 

 prirejanje razstav, sejmov in posvetovanj; 

 informacijsko opismenjevanje študentov in zaposlenih na mariborski univerzi. 

 

Kot druga depozitarna organizacija: 

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

― slovenike; 

 varovanje in zaščita slovenske pisne  kulturne dediščine. 

 

Kot osrednja domoznanska knjižnica: 

 sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva (knjige, revije, 

disertacije, raziskovalne naloge, rokopisi, raritete, drobni tiski, glasbeno in filmsko gradivo) v 

tiskani, elektronski in AV-obliki na območju Maribora in severovzhodne Slovenije; 

 posredovanje domoznanskih informacij. 

 

Poleg javne službe opravlja še naslednje dejavnosti: 

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

 priložnostno založništvo; 

 tiskarstvo; 

 knjigoveštvo in dodelava; 

 razmnoževanje zvočnih zapisov, video zapisov in računalniških zapisov; 

 fotokopiranje in razmnoževanje; 

 svetovanje. 
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Splošni podatki 

Univerza v Mariboru 

Univerzitetna knjižnica Maribor 

Gospejna 10, Maribor 

Matična številka: 5052114  

Davčna številka: 11537213  

 

Ravnateljica: dr. Zdenka Petermanec 

  

Telefon: Fax: 

02 25 07 400 (centrala) 

02 25 07 485 (ravnateljstvo) 

02 25 07 431 (informacije) 

02 25 07 430 (izposoja) 

02 25 07 420 (medknjižnična izposoja) 

02 25 26 087 (tajništvo) 

02 25 27 558 (medknjižnična izposoja) 

02 25 13 875 (akcesija) 

 

  

E-pošta: E-naslov: 

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

  

Odpiralni čas  

Po - pe (mar. - jun., sep. - dec.)                           8.00 - 19.00  

Po, to, če, pe (jul. - avg.) 8.00 - 14.00 

Sr (jul.- avg.) 8.00 - 17.00 

So  9.00 - 13.00 

  

Čitalnica ČUK  

Po - pe  12.00 - 24.00 

So 12.00 - 18.00 

 

Glavna dejavnost: Knjižnična in informacijska dejavnost 

Število delavcev:  79 

Število strokovnih delavcev: 47 

Število enot knjižnične zbirke UKM - skupno: 1.018.693 

Število enot knjižnega gradiva: 950.679 

Število naročenih periodičnih publikacij (naslovi): 36.532 

Število enot neknjižnega gradiva: 68.014 

Število zapisov v lokalni bazi COBIB.SI (na dan 31. 12. 2013): 490.813 

Število aktivnih članov: 15.069 

Število izposojenih enot knjižničnega gradiva: 277.021 

Medknjižnična izposoja: 2.068 

Izobraževanje uporabnikov (število skupin): 87 

Izobraževanje uporabnikov (število uporabnikov): 5.184 
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2.2     Pristojnosti, naloge in dolžnosti vodstva, zaposlenih in uporabnikov v organih upravljanja  

 

Odgovorna oseba UKM je ravnatelj, ki zastopa in predstavlja knjižnico, vodi in usklajuje njen delovni 

proces in poslovanje, skrbi in odgovarja za zakonitost dela ter finančno poslovanje, odloča o delovnih 

razmerjih na podlagi predhodnega pooblastila rektorja univerze in odgovarja za zakonitosti v zvezi z 

delovnimi razmerji delavcev ter opravlja druge naloge v skladu s predpisi in pooblastilom rektorja UM. 

V Statutu Univerze v Mariboru so kot organi Univerzitetne knjižnice Maribor navedeni strokovni svet 

in ravnatelj. 

 

Strokovni svet je strokovni organ druge članice univerze, ki ga sestavljajo direktor oziroma ravnatelj, 

vodje organizacijskih enot, dva strokovna delavca, ki ju izvolijo vsi strokovni delavci druge članice ter 

en študent, ki ga imenuje v strokovni svet članice študentski svet druge članice za mandatno dobo dveh 

let oziroma za Univerzitetno knjižnico Maribor Študentski svet Univerze v Mariboru za mandatno 

dobo dveh let. Ravnatelj oziroma direktor in njegov namestnik oziroma pomočnik so člani Strokovnega 

sveta po svoji funkciji (Statut, 2012) 

 

Strokovni svet UKM je sestavljen iz 9-ih članov. Po statutu UM in Poslovniku Strokovnega sveta UKM 

ima strokovni svet naslednje pristojnosti:  

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

zadevah; 

2. določa strokovne podlage za programe dela in razvoja; 

3. spremlja izvajanje programov dela in razvoja; 

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

dejavnosti; 

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

6. opravlja druge strokovne naloge, ki jih določa zakon ali statut. 

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

določbe, ki veljajo za poslovodni odbor članice, s tem da se upoštevajo določbe Statuta, ki razmejujejo 

pristojnosti ravnatelja oz. direktorja. 

 

Člani Strokovnega sveta UKM so v študijskem letu 2013/2014 bili: 

Dr. Zdenka Petermanec (ravnateljica UKM) 

Borut Gaber (tajnik) 

mag. Aljoša Nikl (vodja Enote za delo z uporabniki) 

Mirjana Gazvoda (vodja Enote strokovnih referentov) 

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

dr. Vlasta Stavbar (vodja Enote za domoznanstvo) 

dr. Jerneja Ferlež (predstavnica delavcev) 

Kornelija Sorger (predstavnica delavcev) 

Ina Ülen (predstavnica ŠS UM) 
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Slika 1: Organizacijska struktura Univerzitetne knjižnice Maribor 

 

 

 

2.2.1 Komisija za knjižnični sistem pri ravnatelju UKM  

 

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

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

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

univerze. Komisija obravnava in sklepa o vprašanjih s svojega področja na sejah.  

 

Sredi študijskega leta 2013/2014 je članom Komisije za knjižnični sistem potekel mandat. Do poteka 

mandata je komisija delovala v naslednji sestavi: 

1. dr. Zdenka Petermanec (ravnateljica UKM) 

2. dr. Franc Janžekovič (FNM, namestnik predsednice Komisije do 13. 12. 2012) 

3. dr. Uroš Milutinović (Fakulteta za naravoslovje in matematiko od 13. 12. 2012) 

4. mag. Ksenija Škorjanc (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede) 

5. dr. Gorazd Hren (Fakulteta za energetiko) 

6. dr. Miran Mitar (Fakulteta  za varnostne vede Ljubljana do 20. 9. 2013) 

7. mag. Aleš Bučar (Fakulteta za varnostne vede od 26. 9. 2013) 
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8. dr. Marjan Senegačnik (Fakulteta za organizacijske vede) 

9. dr. Iztok Potrč (Fakulteta za logistiko) 

10. dr. Dragica Haramija (Pedagoška fakulteta) 

11. Nevenka Balun (Fakulteta  za zdravstvene vede) 

12. dr. Aleš Kobal (Pravna fakulteta) 

13. dr. Marjan Rupnik (Medicinska fakulteta) 

14. Mojca Garantini (Filozofska fakulteta) 

15. dr. Simona Strnad (Fakulteta  za strojništvo) 

16. dr. Maja Habulin (Fakulteta  za kemijo in kemijsko tehnologijo) 

17. dr. Andrej Tibaut (Fakulteta za gradbeništvo, namestnik predsednice Komisije od 13. 12. 2012) 

18. Mojca Markovič (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko) 

19. prof. dr. Miroslav Rebernik (Ekonomsko-poslovna fakulteta) 

20. Marina Horvat (Študentski svet univerze) 

21. Ina Ulen (Študentski svet univerze) 

22. Viktorija Aleksovska (Študentski svet univerze) 

 

Komisija za knjižnični sistem se je v novi sestavi konstituirala 27. 3. 2014: 

1. dr. Zdenka Petermanec (ravnateljica UKM) 

2. dr. Irena Ban (FKKT, namestnik predsednice Komisije) 

3. dr. Uroš Milutinović (Fakulteta za naravoslovje in matematiko od 13. 12. 2012) 

4. mag. Ksenija Škorjanc (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede) 

5. dr. Zdravko Praunseis (Fakulteta za energetiko) 

6. dr. Aleš Bučar Ručman (Fakulteta  za varnostne vede Ljubljana do 20. 9. 2013) 

7. mag. Aleš Bučar (Fakulteta za varnostne vede od 26. 9. 2013) 

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

9. dr. Vesna Mia Ipavec (Fakulteta za logistiko) 

10. dr. Janja Batič (Pedagoška fakulteta) 

11. Nevenka Balun (Fakulteta  za zdravstvene vede) 

12. mag. Jerneja Prostor (Pravna fakulteta) 

13. Zorica Milinović (Medicinska fakulteta) 

14. Mojca Garantini (Filozofska fakulteta) 

15. dr. Simon Špacapan (Fakulteta  za strojništvo) 

16. dr. Peter Šenk (Fakulteta za gradbeništvo) 

17. Mojca Markovič (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko) 

18. Ines Gusel (Ekonomsko-poslovna fakulteta) 

19. David Hazemali (Študentski svet univerze) 

20. Bernarda Javornik (Študentski svet univerze) 

21. Ana šela (Študentski svet univerze) 

 

Komisija za knjižnični sistem Univerze v Mariboru se je v študijskem letu 2013/2014 sestala štirikrat. 

Izvedena je bila ena koresponedenčna seja. Na sejah so bile obravnavane naslednje teme: 

 načrt dela Komisije za knjižnični sistem za leto 2014; 

 skupne naloge knjižničnega sistema UM v študijskem letu 2013/2014; 

 vpetost knjižnične dejavnosti v strateške cilje UM; 

 analiza financiranja tuje znanstvene periodike za UKM 2007-2014; 

 rezultati ankete o zadovoljstvu s knjižničnimi storitvami; 

 nabavna politika UKM (nabava elektronskih virov za leto 2014); 
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 oddaljen dostop do elektronskih baz za zunanje sodelavce na študijskih programih; 

 poročilo o obisku rektorske ekipe v UKM; 

 nove funkcionalnostih digitalne knjižnice – testno obdobje: 

 predlog cenika knjižničnih storitev za študijsko leto 2014/2015. 

 

 

2.3     Pravne podlage delovanja  

 

Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti UKM 

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

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

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

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

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

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

- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 

76/05, s spr. in dop. do 95/11) 

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

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

82/13) 

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

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

- Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Ur.l. RS 

št. 52/09) 

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

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

dop.124/06) 

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

110/13)   

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

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

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

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 

73/03, s spr. in dop. do 80/12) 

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

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

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

- Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/09, s 

spr. in dop. 108/11) 

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

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

90/07) 

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

- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/02, s spr. in dop. do 110/06-UPB3) 

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

- Zakon o izvrševanju proračuna RS (Ur.l. RS, št. 104/12, 101/13) 
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- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur.l. RS, št. 

7/2011, s spr.in dop. do 12/13) 

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

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje 

znanstvene literature in baz podatkov (Ur.l. RS, št. 12/05, s spr. in dop. do 18/08) 

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

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

dop. 63/13) 

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

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

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur.l. RS, št, 18/91, aneks k pog. 

40/12 in spr. in dop. do 107/13) 

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

in dop. do 67/13)  

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

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

40/12-ZUJF) 

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

43/12) 

 

Zakonske in druge pravne podlage za sestavo računovodskih izkazov 

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

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

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

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

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Ur.l. RS, ŠT. 115/02, s sprem. in dopol. do 104/2011), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava (Ur.l. RS št. 134/03, s sprem. in dopol.do 58/2010), 

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

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Ur.l. RS 54/02, s sprem. in dopol.do 112/2009), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Ur.l. RS št. 45/05, s sprem. in dopol.do 58/2010). 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 

računovodstvu ter kapitalskih naložb (Ur.l. RS št. 2/01, 117/02 in 134/03) 

- Pravilnik o računovodstvu Univerze v Mariboru  št. A3/2010-61 PU (Obvestila UM št. 

XXVIII-6-2010), velja od 21. 7. 2010 

- Pravilnik o dokumentiranju in evidentiranju osnovnih sredstev Univerze v Mariboru 

št. A4/2010-61 PU (Obvestila UM št. XXVIII-6-2010), velja od 21. 7. 2010 

 

Interni akti -  Akti Univerze v Mariboru 

Splošno 

- Statut Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 46/2012, UPB10), velja od 19. 6. 2012 

- Pravilnik o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. A 

11/2005-2 BB  (Obvestila UM št. XXX-1-2012), velja od 17. 2. 2012 
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- Pravilnik  založniške dejavnosti v e-izobraževanju na Univerzi v Mariboru št. A 

4/2008-51 MT ((Obvestila UM št. XXVI-7-2008), velja od 15. 10. 2008 

- Akt o ustanovitvi Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru št. A 2/2009-51-

MT(Obvestila UM št. XXVII-2-2009), 

- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A 11/2006-524 JR (Obvestila 

UM št. XXIV-9-2006), velja od 13. 10. 2006 

- Pravilnik o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o 

sestavi in številu članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze št. A 3/2006-812 

MP (Obvestila UM št. XXIV-1-2006) ter spremembe in dopolnitve pravilnika št. 

(Obvestila UM št. XXVI-4-2008), ki veljajo od 17. 4. 2008 

- Splošni akt o organiziranosti in sistemizaciji univerze in članic št. A17/2005-2 BB ter 

spremembe in dopolnitve splošnega akta (Obvestila UM št. XXVI-3-2008), ki veljajo 

od 19. 3. 2008, spremembe in dopolnitve splošnega akta (Obvestila UM št. XXVII-3-

2009), ki veljajo od 16. 6. 2009, ter spremembe in dopolnitve splošnega akta 

(Obvestila UM št. XXVII-6-2009), ki veljajo od 23. 9. 2009 

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

- Navodilo o vzpostavitvi notranjih kontrol na članicah in drugih članicah UM št. N 

26/2007-61 PU 

- Pravilnik o obveznem izvodu publikacij Univerze v Mariboru, št. A6/2010 (Obvestila 

UM št. XXVIII-7-2010), velja od 21. 06. 2010 

 

Finance in revizija 

- Pravilnik o finančnem poslovanju Univerze v Mariboru št. A 11/2008-61 PU (Obvestila 

UM št. XXVI-9-2008), ki velja od 6. 1. 2009 

- Pravilnik o računovodstvu Univerze v Mariboru št. A3/2010-61 PU (Obvestila UM št. 

XXVIII-6-2010), ki velja od 21. 7. 2010 

- Pravilnik o zagotavljanju notranje likvidnosti ter o izposojanju in nalaganju sredstev 

Univerze v Mariboru št. A2/2007-61 PU (Obvestila UM št. XXV-6-2007) 

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

2003) 

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

9. 2011 

- Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. N19/2010-

41 AG, velja od 10. 5. 2010 

- Navodilo o izplačevanju osebnih dohodkov iz delovnega razmerja na Univerzi v 

Mariboru št. N12/2006-621-JSB 

- Navodilo o izvajanju medsebojnega finančnega poslovanja s proračunskimi sredstvi in 

neproračunskimi sredstvi med članicami Univerze v Mariboru št. N6/2010-61 PU, 

velja od 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 

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

524 JR 
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- Navodilo o razmejevanju časovnih razmejitev, prihodkov in odhodkov Univerze v 

Mariboru št. N35/2007-621 JSB 

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

 

Zaposleni na UM: 

- Pravilnik o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede (Ur. l. RS 

št. 94/2010), velja od 11. 12. 2010  

- Merila za izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu, veljajo od 3. 6. 2009 

- Pravilnik o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela št. A 

10/2008-61 PU (Obvestila UM št. XXVI-9-2008), ki velja od 6. 1. 2009 

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

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

- Organizacijski akt o delovnem času Univerze v Mariboru št. A 6/2008-51 MT 

(Obvestila UM št. XXVI-9-2008), ki velja od 19. 11. 2008 

- Načrt izrabe delovnega časa za leto 2013 

- 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 

 

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 

- 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 
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- 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 

 

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 

 

 

 

2.4        Ocena uspeha knjižnične dejavnosti UKM v letu 2013 

 

Preglednica 3: Ocena uspeha knjižnične dejavnosti v letu 2013 (Poročilo, 2013) 
 

Dolgoročni cilj: Strateško načrtovanje razvoja knjižnične dejavnosti UM in knjižnic njenih članic 

Kratkoročni cilj 
za leto 2013 

Ciljna vrednost  Ukrepi Realizacija v letu 2013  

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

 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. 
 

DOSEŽENO 

 Delovna skupina je 
izvedla razgovore z 
zaposlenimi v posameznih 
enotah in službah 
(inventura delovnega 
mesta, izris delovnih 
procesov znotraj svojih 
organizacijskih enot; 
definiranje odvisnosti v 
delovnem procesu od 
drugih organizacijskih 
enot). Izvedli smo 
delavnico o zadovoljstvu na 
delovnem mestu in izmerili 
klimo v kolektivu. Ker je 
namen celovita 
reorganizacija, smo se 
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odločili pristopiti analitično 
in postopno. Cilj  - Akcijski 
načrt implementacije nove 
organiziranosti poslovnih 
procesov UKM je prenesen 
v leto 2014. 

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

 Priprava in 
sklenitev dogovora. 

DOSEŽENO 

 V januarju 2013 je bil 
sklenjen dogovor z 
naslovom: Dogovor med 
Mariborsko knjižnico in 
Univerzitetno knjižnico 
Maribor o sodelovanju in 
koordinaciji pri izvajanju 
domoznanske dejavnosti s 
prilogo. 
 

 
 

 Sklenitev dogovora o 
upravljanju in 
vzdrževanju Digitalne 
knjižnice UM. 

 Posredovanje 
osnutka dogovora 
ustreznim organom 
UM. 

DOSEŽENO 

 Podpisan tripartitni 
dogovor o upravljanju in 
vzdrževanju DKUM (maj 
2013). 

  Analiza prehoda 
poslovanja na 
elektronski 
dokumentni sistem. 

 Klasifikacija 
dokumentov. 

 Izdelava krogotoka 
dokumentiranja. 

 Tehnična in 
programska podpora. 

DOSEŽENO 

 Popis delovnih procesov, 
ki so podlaga za 
revidiranje obstoječih 
dokumentov o krogotoku 
listin. 

 Krogotok računovodskih 
listih je izdelan, v pripravi 
je dokument o hrambi 
dokumentacije in 
optimizacija procesa 
obdelave podatkov za 
obračun plač.  

 Tehnična in programska 
oprema bo skladna s 
celovitim sistemom 
tiskanja (ker bo ta 
omogočal tudi skeniranje), 
zato je realizacija odvisna 
od te rešitve.  

 V izvajanju je že testno 
elektronsko arhiviranje 
listin. 

  Promocija 
integracijskega modela 
organiziranosti 
knjižnične dejavnosti 
na UM. 

 Razgovori z vodstvi 
fakultet. 

DOSEŽENO 

 Na sestankih z vodji 
visokošolskih knjižnic in 
Komisije za knjižnični 
sistem smo opredelili 
področja za funkcionalno 
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povezovanje fakultetnih 
knjižnic z osrednjo 
knjižnico. Evalvatorji EUA 
so zaznali pomembnost 
izdelave idejnega 
elaborata. 

 Sklenjena Pogodba o 
izvajanju knjižničnih 
storitev za Fakulteto za 
energetiko.  

Skupne razvojne 
naloge 
knjižničnega 
sistema UM 

 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. 

DELNO DOSEŽENO 

 V okviru Meril za 
razporejanje sredstev za 
študijsko dejavnost na 
Univerzi v Mariboru UKM 
za skupne naloge 
knjižničnega sistema ni 
uspelo pridobiti finančnih 
sredstev. Je pa UO UM 
odobril namenska sredstva 
za nakup elektronskih virov 
za 2014. 

Aktivno 
udejstvovanje 
pri 
soustvarjanju 
sodobnih podlag 
za delovanje 
knjižničarske 
stroke 

 Spremljanje in 
revidiranje zakonskih 
podlag in pravilnikov 
knjižničarske stroke. 

 Spremljanje in 
preučevanje 
problematike na 
področju 
visokošolskega 
knjižničarstva 
doma in v tujini. 

 Delovni sestanki z 
NUK, IZUM o 
skupnih 
strokovnih 
aktivnostih. 

DOSEŽENO 

 Obravnava in podaja 
pripomb na: predlog 
Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o 
uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (ZUJIK), 
predlog Nacionalnega 
programa za kulturo 2014-
2017, predlog sprememb 
Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (ZVKD), predlog 
sprememb Zakona o 
varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ter 
arhivih (ZVDAGA), osnutek 
sprememb in dopolnitev 
Zakona o knjižničarstvu. 

 Sodelovanje v skupini za 
pripravo izhodišč za 
razvojno strategijo UM. 

 Izvedba sestanka s 
predstavniki IZUM-a. 

  Uskladitev 
pravilnikov in navodil s 
spremenjeno 
zakonodajo. 

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

DOSEŽENO 

 Obravnava in podaja 
pripomb na: predlog 
Pravilnika o akademski 
izkaznici, predlog Zakona o 
visokem šolstvu. 



32 

 

Dolgoročni cilj: Kakovost knjižnične dejavnosti osrednje univerzitetne knjižnice UKM in 
fakultetnih knjižnic na UM 

Kratkoročni 
letni cilj za leto 
2013 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2013 

Ocenitev 
kakovosti 
knjižnične 
dejavnosti na 
UM in akcijski 
načrt izboljšav 
 

 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. 

DOSEŽENO 

 Priprava 
samoevalvacijskega 
poročila UKM za študijsko 
leto 2011/2012. 

 Analiza kazalcev 
uspešnosti visokošolskih 
knjižnic UM. 

Evalvacija 
kakovosti UKM 
v evropskem 
prostoru 
(metodologija 
BIX) 

 Evalvacija 
knjižnične dejavnosti 
UKM na podlagi BIX 
kazalcev kakovosti. 

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

DOSEŽENO 

 Komisija za kakovost 
UKM je izpeljala evalvacijo 
dejavnosti po metodologiji 
BIX. 

Spremljanje 
učinkovitosti 
poslovnih 
procesov UKM 

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

 Oblikovanje nabora 
tipičnih kazalnikov za 
posamezni delovni 
proces. 

 Tipizacija 
informacijskih 
zahtevkov. 

 Uvedba kazalca – 
povprečni čas od 
prejema do police in od 
deziderata do prejema. 

DELNO DOSEŽENO 

 Popis in analiza 
obstoječih delovnih 
postopkov na področju 
obdelave knjižničnega 
gradiva. 

 Pregled strokovne 
literature s področja 
tipizacije informacijskih 
zahtevkov in seznanitev s 
prakso drugih knjižnic. 

Dolgoročni cilj: Načrtovanje in koordinacija dejavnosti knjižničnega sistema Univerze v 
Mariboru 

Kratkoročni 
letni cilj za leto 
2013 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2013 

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

 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 

DOSEŽENO 

 Predstavitev 
samoevalvacijskega 
poročila UKM vodstvu 
knjižnice, Strokovnemu 
svetu UKM in Komisiji za 
knjižnični sistem. 
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Komisiji za 
ocenjevanje kakovosti 
Univerze v Mariboru. 

  Koordinacija 
izobraževanja za prehod 
na novo platformo 
COBISS3/Katalogizacija. 

 Koordinacija 
dejavnosti na 
delovnih sestankih 
vodij VK. 

DOSEŽENO 

 UKM je koordiniral 
prehod na 
COBISS3/Katalogizacijo v 
okviru KISUM-a in 
organiziral izobraževanja. 

  Koordinacija skupnih 
razvojnih nalog 
knjižničnega sistema 
UM. 

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

DOSEŽENO 

 Mesečna srečanja vodij 
visokošolskih knjižnic UM. 

 Redna srečanja Komisije 
za knjižnični sistem po 
terminskem načrtu. 

 Reševanje strokovnih 
vprašanj. 

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. 

 Stalna redakcija 
bibliografskih zapisov 
in strokovno 
svetovanje. 

 Koordinacija 
dejavnosti v okviru 
delovne skupine. 

 Obravnavanje 
problematike na 
sestankih vodij 
visokošolskih knjižnic 
in na Komisiji za 
knjižnični sistem. 

 Posredovanje 
problematike 
ustreznim komisijam 
pri Senatu UM. 

DOSEŽENO 

 Koordinacija dejavnosti. 

 Opravljena svetovanja 
bibliografom UM, 
avtorjem in preverjanje 
pravilnosti vnosov za 
habilitacijsko komisijo. 

 KISUM-u predstavimo 
problematiko prekrivanja 
bibliografskih zapisov v 
COBISS3 in neenotno 
obdelavo več avtorskih 
monografij, ... 

Načrtovanje in 
koordinacija 
nabave 
knjižničnega 
gradiva na 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 na 
sestankih 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 

DOSEŽENO 

 Za leto 2013 je izveden 
prednostni nakup 
konzorcijskih in drugih 
elektronskih virov pred 
nakupi tiskanih virov.  

 Izvedba analize enakega 
vsebinskega in finančnega 
koncepta tudi za nakup za 
leto 2014. 

 Pridobitev finančnih 
sredstev za nakup 
elektronskih informacijskih 
virov za leto 2014.  
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sredstev za študijsko 
dejavnost na UM oz. 
pridobitev sredstev 
UM za nakup 
elektronskih 
informacijskih virov. 

Načrtovanje in 
koordinacija 
izobraževalne 
dejavnosti 
uporabnikov 

 Večanje ponudbe 
programov za 
izpopolnjevanje in drugih 
krajših oblik 
izobraževanja ter števila 
vključenih v 
vseživljenjsko 
izobraževanje. 

 Vzpostavitev 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 
knjižničnih storitev na 
Univerzi v Mariboru. 

 Vzpostavitev 
delovne skupine za 
uvedbo sistema 
knjižničarjev tutorjev. 

 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. 

DOSEŽENO 

 Organiziranje 
izobraževanj uporabnikov 
knjižnic na UM (14 
modulov IO). 
DOSEŽENO 

 Vzpostavljena je delovna 
skupina za uvedbo 
informacijskega 
opismenjevanja študentov. 
DOSEŽENO 

 Dejavnost je prevzela 
Komisija za IKT. Omogočili 
smo testiranje aplikacije 
EBSCO EDS in vtičnika za 
Moodle. Vtičnik smo 
namestili v testno okolje.  
DOSEŽENO 
Ideja je zasnovana in 
predstavlja del projektne 
dokumentacije za projekt 
Wildoit. Cilj je bil zasnovan 
na predpostavki, da bomo 
projekt Wildoit pridobili. 
Prijavili smo se na razpis 
EU, vendar pri tem nismo 
bili uspešni. 
NEDOSEŽENO 
Sodelovanje s kariernimi 
centri fakultet UM: zimski 
semester 2013/2014: 
predavanje centra v okviru 
Študentskega oktobra 
2013 (namen vsa 
predavanja snemati in 
objaviti na 
Videolectures.net). 
DOSEŽENO 

 Anketiranje študentov v 
Moodle-u o uporabi IO. 

Evalvacija 
kakovosti, 
razvoja 
storitev in 
pogojev 

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

 Analiza trenda 
razvoja knjižnične 
dejavnosti v UKM in 
visokošolskih 
knjižnicah UM na 

DOSEŽENO 

 Izvedena samoevalvacija 
knjižnic članic in UKM, ki 
so podlaga za analizo 
trendov razvoja. 
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delovanja 
visokošolskih 
knjižnic UM 

podlagi 
samoevalvacij. 

Načrtovanje in 
koordinacija 
ponudbe/ 
dostopnosti 
knjižničnega 
gradiva na UM 

 Skrb za učinkovito 
upravljanje z 
elektronskimi viri za 
potrebe UM. 

 Testiranje programske 
opreme za učinkovito 
upravljanje z 
elektronskimi viri.  

 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 
portala). 

DOSEŽENO 

 Testiranje odprtokodne 
rešitve VUFIND. 

 UKM aktivni testator 
prototipne aplikacije 
novega OPAC-a. 

 Testiranje vključitve API-
ja – EBSCO discovery 
service ponudnika. 

 Za razvoj VUFIND rešitve 
pripravljeno razvojno 
okolje (framework ZEND-
2). 

 Priprava testnega okolja 
za napredni iskalnik EBSCO 
EDS. 

 

 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. 

DELNO DOSEŽENO 

 Študijski obisk in 
seznanitev z dejavnostjo v 
CTK in CMK. 

 Priprave za uvedbo nove 
storitve posredovanja oz. 
neposrednega nakupa 
gradiva pri založniku 
(člankov, ki jih ni mogoče 
pridobiti z medknjižnično 
izposojo). 

 Cilj vključitve v mrežo 
knjižnic EOD smo prenesli 
v 2014. 

Načrtovanje in 
koordinacija 
knjižnične 
dejavnosti na 
UM 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. 

DOSEŽENO 

 Izdelan osnutek 
vsebinske zasnove 
portalov po strokovnih 
področjih – 
implementacija v okviru 
nove spletne strani. 

 Testiranje programske 
opreme LibGuides. 

Sodelovanje 
pri založniški 
dejavnosti UM 

 Vzpostavitev 
učinkovitejšega 

 Analiza pojavnih 
oblik založniške 
dejavnosti UM. 

DELNO DOSEŽENO 

 Analiza pojavnih oblik 
založniške dejavnosti na 
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sodelovanja z založniki 
publikacij UM. 

 Izdelava 
promocijske zloženke, 
namenjene 
založnikom.  

 Seznanitev Komisije 
za knjižnični sistem s 
ponudniki e-gradiv v 
Sloveniji (BIBLOS). 

UM na področju e-
založništva, predvsem 
učbenikov; analiza 
predstavljena Komisiji za 
knjižnični sistem. 

Sodelovanje 
pri 
načrtovanju 
večnamenske 
študentske 
izkaznice 

 Študentska izkaznica s 
funkcionalnostmi za 
potrebe knjižnične 
dejavnosti. 

 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 
sistem visokega 
šolstva (e-VŠ). 

DOSEŽENO 

 Predstavitev projekta 
uvedbe akademske 
izkaznice na UM - vodjem 
visokošolskih knjižnic in 
KISUM-u. 

 Določitev parametrov 
akademske izkaznice za 
segment knjižničnih 
storitev na UM. 

 Pregled novih šifrantov 
visokošolskih zavodov in 
študijskih programov ter 
predmetov za nov 
informacijski sistem 
visokega šolstva (e-VŠ). 

 Pripombe na predlog 
Pravilnika o akademski 
izkaznici UM. 

 Uvedba nove študentske 
izkaznice za knjižnične 
storitve (izposoja, uporaba 
čitalnice ČUK). 

Prehod na 
nove izkaznice 
– drugi 
uporabniki 

 Zaključen prehod na 
nove izkaznice za druge 
uporabnike. 

 Koordinacija za 
KISUM. 

DOSEŽENO 

 Predstavitev projekta 
uvedbe akademske 
izkaznice na UM – segment 
izkaznice za druge 
uporabnike storitev UM 
vodjem visokošolskih 
knjižnic in KISUM-u. 

 Določitev parametrov 
akademske izkaznice na 
UM za druge uporabnike 
knjižničnih storitev UM. 

 Pripombe na predlog 
Pravilnika o akademski 
izkaznici UM. 
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Dolgoročni cilj: Informacijska podpora izobraževalnemu, znanstvenoraziskovalnemu, 
strokovnemu in umetniškemu delu na UM 

Kratkoročni 
letni cilj za leto 
2013 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2013 

Vzpostavitev 
učinkovitega 
upravljanja s 
knjižnično 
zbirko 
 

 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. 

DOSEŽENO 

 Pripravljen in 
predstavljen model 
razreza porabe finančnih 
sredstev za nakup 
knjižničnega gradiva po 
znanstvenih področjih. 

  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. 

DELNO DOSEŽENO 

 Zaključena 1. faza, sledi 
konverzija akcesijskih 
podatkov v FIPS, ko bo ta 
noveliran. 

  Prehod na novo 
platformo 
COBISS3/Katalogizacija 

 Izobraževanje za 
COBISS3/Katalogizacijo
. 

 Testno okolje. 

 Prenos obstoječih 
dovoljenj za vzajemno 
katalogizacijo v novo 
okolje. 

DOSEŽENO 

 Izvedena obvezna 
izobraževanja. 

 Vnos testnih zapisov. 

 Prenos obstoječih licenc 
za vzajemno 
katalogizacijo. 

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

 Letni načrt popisa 
knjižničnega gradiva. 

DOSEŽENO 
Inventuro načrtujemo v 
drugi polovici leta: 
Kratkoročni cilji 
dejavnosti v 2013: 

 raritete, 

 Maistrova soba, 

 Periodika (lokacija 
oktav in kvart). 
 

Učinkovita 
ponudba 
informacijskih 
virov in razvoj 

 Povečana zanesljivost 
delovanja 
računalniškega sistema 
UKM (režim 

 Zagotovitev finančnih 
sredstev  

 Optimizacija/poenot
enje IKT opreme zaradi 

DOSEŽENO 

 Zaradi rebalansa 
finančnega načrta in 
izpada sredstev ob 
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informacijske 
programske in 
strojne 
infrastrukture 

neprekinjenega 
delovanja 24/7). 

 Konsolidacija 
tiskalniškega sistema. 

 Povečana zanesljivost 
delovanja delovnih 
postaj zaposlenih in s 
tem povezanih 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. 

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, ...). 

neuspešni kandidaturi za 
projektna sredstva 
»Wildoit« smo realizirali 
le nakup opreme, 
uvrščene v prvo 
prioriteto. 

 Realizirana je bila 
nabava diskovnega polja 
in pripadajoče opreme 
priključitve le-tega na 
strežniški sistem, 
medtem pa nismo 
realizirali nakupa tankih 
odjemalcev, ki bi 
omogočili povečanje 
zanesljivosti delovanja 
računalniškega sistema 
UKM. 

 Priprave na testiranje 
naprednega iskalnika 
knjižničnih virov EBSCO 
EDS. 

 Testiranje tiskalniškega 
sistema. 

Prirast 
knjižnične  
zbirke (vse vrste 
knjižničnega 
gradiva) 

Prirast tiskanega 
knjižničnega gradiva 

 Prirast tiskanega 
knjižničnega gradiva 

Nakup (št. inv. enot): 
5.800 

 Zagotavljanje 
temeljne knjižnične 
zbirke za podporo 
izobraževalni in 
znanstvenoraziskovalni 
dejavnosti na univerzi. 

 Promocija spletne 
storitve »predlog 
nakupa« (spletna 
anketa). 

 Zaradi nezadostnega 
pogodbenega 
financiranja se 
prioritetno nabavi e-
vire in manj tiskane.  
 

DELNO DOSEŽENO 
1.869 (32 %) 

 Nezadostna finančna 
sredstva. 

 Prioritetni nakup 
elektronskih virov. 

Obvezni izvod (št. inv. 
enot): 26.000 

 DOSEŽENO 
26.215/ (101 %) 

Zamena (št. inv. enot): 
200 

 Posodobitev sistema 
zamen z domačimi in 
tujimi knjižnicami in 
drugimi organizacijami 
 (posodobitev je v 
teku). 

DELNO DOSEŽENO 
136 (68 %) 

 Posodobitev sistema 
zamen je v teku. 
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Dar (št. inv. enot): 
4.500 

 DELNO DOSEŽENO 
3.053 (68 %) 

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

 DELNO DOSEŽENO 
428 (86 %) 

Prirast/dotok 
elektronskih virov 

 Prirast/dotok 
elektronskih virov 

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

 Povečanje deleža 
elektronskih virov v 
primerjavi z nakupom 
tiskanih virov. 

DOSEŽENO 
105.881 (ocena) (21.176 
%) 

 Nakup paketa 
elektronskih knjig  
E-brary. 

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

 Kandidiranje na 
razpisu za 
sofinanciranje 
znanstvene literature 
in baz podatkov pri 
ARRS.  

 Pridobitev finančnih 
sredstev v okviru Meril 
za razporejanje 
sredstev za študijsko 
dejavnost na UM oz. 
pridobitev sredstev 
UM za nakup 
elektronskih 
informacijskih virov. 

 Zagotovitev izvajanja 
Pravilnika o obveznem 
izvodu publikacij UM v 
segmentu elektronskih 
publikacij. 

DOSEŽENO 
34.443 (ocena) (861 %) 

 Plačilo paketa EBSCO 
HOST. 

 Uspešna pridobitev 
namenskih sredstev pri 
ARRS in na UM. 
 
 

Polnotekstovne in 
bibliografske 
podatkovne zbirke (št. 
naslovov): 63 

 Nakup elektronskih 
virov prednostno v 
okviru konzorcijev. 

DOSEŽENO 
77 (122 %) 

Sodelovanje v 
sistemu 
vzajemne 
katalogizacije 

Prirast lokalne baze 
COBISS (št. zapisov): 
22.000 

 Organizacija dela. 

 Izobraževanje 
katalogizatorjev. 

DOSEŽENO 
20.161 (91,64 %) 

Kreiranje/redaktiranje 
zapisov normativne 
baze avtorjev CONOR 
(št. zapisov): 
4.000/2.000 

 Sistem kontrole 
kakovosti bibliografskih 
zapisov. 

DELNO DOSEŽENO 
3.167/205 (79 %/10 %) 

Hranjenje arhivskih 
izvodov publikacij (št. 
enot): 15.000 

 DOSEŽENO 
13.690 (91,3 %) 

 Harmonizacija 
lokalnega kataloga z 
vzajemno bazo 

 DOSEŽENO 
3.788 (378 %) 
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podatkov (št. zapisov): 
1.000 

 Retrospektivna 
katalogizacija (št. 
zapisov): 1.000 

 
 

DOSEŽENO 
2.552 (255 %) 

Učinkovita 
uporaba 
knjižničnega 
gradiva in 
drugih 
informacijskih 
virov 

Izposoja knjižničnega 
gradiva 

 Izposoja knjižničnega 
gradiva 

Izposoja na dom (št. 
fizičnih enot): 250.000 

 Učinkovito 
nadomeščanje 
založenega in 
izgubljenega gradiva. 

 Ustrezna nabavna 
politika UKM.  

 Izboljšanje spletnih 
storitev in pogojev za 
uporabo klasičnih 
gradiv.  

DOSEŽENO 
277.21 11 %) 

 Najdenih 764 enot 
gradiva s statusom 
založeno. 

 Uvedba pozivanja 
uporabnikov za 
nadomeščanje 
izgubljenega gradiva z 
uvedbo izterjave . 

 Izdelava testne 
aplikacije za naročanje 
gradiva iz skladišča. 

Izposoja v čitalnicah (št. 
fizičnih enot): 90.000 

 DOSEŽENO 
82.662 (92 %) 

Medknjižnična 
izposoja 

 Medknjižnična izposoja 

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

 DELNO DOSEŽENO 
619 (83 %) 

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

 DOSEŽENO 
1.449 (121 %) 
 

Elektronske in 
avtomatizirane 
storitve pri izposoji 
gradiva 

 Elektronske in 
avtomatizirane storitve 
pri izposoji gradiva 

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

 DOSEŽENO 
6.714 (103 %) 
 

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

 DOSEŽENO 
90.675 (101 %) 

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

 DOSEŽENO 
32.832 (117 %) 

Uporaba elektronskih 
informacijskih virov 

 Uporaba elektronskih 
informacijskih virov 

Celotna besedila (št. 
vpogledov): 200.000 

 Promocija 
knjižničnih storitev 
UKM in ponudbe 
informacijskih virov 
UKM. 

DOSEŽENO 
201.704 (101 %) 

 Obveščanje 
uporabnikov o novostih 
in spremembah s pisnimi 
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 obvestili v knjižnici, na 
informacijskih tablah, na 
domači strani UKM in 
družbenih omrežjih. 

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

 DOSEŽENO 
127.567 (106 %) 

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

 DOSEŽENO 
62.643 (125 %) 

 Izterjave knjižničnega 
gradiva (stalna izterjava 
knjižničnega gradiva z 
rokom do 6-ih mesecev 
in začetne aktivnosti za 
izterjavo knjižničnega 
gradiva z rokom nad 6 
mesecev). 

 Vzpostavitev izterjav 
knjižničnega gradiva 
preko zunanjega 
izvajalca. 

DOSEŽENO 

 Vzpostavitev postopka 
izterjav knjižničnega 
gradiva preko zunanjega 
izvajalca (sprememba 
sistema opominjanja, 
določitev novih delovnih 
postopkov za pripravo in 
posredovanje podatkov) 
in uvedba stalne izterjave 
knjižničnega gradiva.  

  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. 

 Nova celostna 
podoba, natis 
informacijskih gradiv 
ter oblikovanje e-
informacijskih gradiv 
in navodil. 

 Oblikovanje izhodišč 
in protokola dela za 
predstavitev knjižnih 
novosti v fizični obliki 
in na spletni strani 
UKM. 

DOSEŽENO 

 V skladu s CGP 
univerze se sproti 
oblikujejo informacijska 
gradiva. 
DOSEŽENO 

 Izdelane predloge za 
predstavitev novosti na 
vstopni spletni strani 
UKM in predloga za 
posamezne podstrani 
strokovnih referentov. 

Preureditev 
prostega 
pristopa UKM 

 Inkorporacija Učne 
zbirke v prosti pristop 
po strokah. 

 Prenova prostega 
pristopa do 
knjižničnega gradiva 
(združevanje različnih 
vrst gradiva v prostem 
pristopu). 

 Testna postavitev 
gradiva s postavitvijo 
UDK 0 po načelu 
inkorporacije. 

 Izdelava načrta 
prenove oz. 
inkorporacije prostega 
pristopa. 

DOSEŽENO 

 Izvedba redakcije in 
inkorporacije gradiva 
učne zbirke v prosti 
pristop (pregledanih 
56.574 izvodov oz. 14.850 
naslovov, odpisanih 
10.536 izv., menjava 
nalepk na knjižničnem 
gradivu). 

 Izdelava načrta 
prestavitve gradiva in 
izvedba prestavitve 
gradiva v prostem 
pristopu (cca. 5.500 t.m. 
gradiva). 
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 Prilagoditev in izdelava 
novih napisov za 
označitev knjižničnih 
polic. 

  Posodobitev 
dostopnosti gradiva 
Glasbene in filmske 
zbirke. 

 Zagotovitev 
finančnih sredstev za 
nakup pohištva in 
multimedijske opreme. 

DELNO DOSEŽENO 

 Pripravljen idejni 
osnutek prenove 
Glasbene in filmske 
zbirke. 

 Na pogodbeni postavki 
za opremo sredstev ni 
bilo. 

Ureditev 
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. 

DOSEŽENO 

 V skladu s CGP univerze 
se sproti oblikujejo 
informacijska gradiva, 
informacijske table in 
napisi. 

 Podan predlog Komisije 
za promocijo UKM. 

 S katedro za arhitekturo 
Fakultete za gradbeništvo 
UM stekli razgovori za 
izdelavo diplomske 
naloge na zastavljeno 
temo. 

UKM kot učni 
center 

Usposabljanje 
uporabnikov 

 Usposabljanje 
uporabnikov 

Usposabljanje 
individualnih 
uporabnikov (št. 
uporabnikov): 1.200 

 DOSEŽENO 
1.977 (165 %)  

Usposabljanje 
uporabnikov v 
skupinah (št. skupin; št. 
udeležencev): 80; 
2.000 

 DOSEŽENO 
3.207 (160 %) 

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

 Organiziranje 
izobraževanj 
uporabnikov knjižnic 
na UM (14 modulov IO 
za študente UM). 

 Testiranje aplikacije 
EBSCO EDS in vtičnika 
za Moodle. Vtičnik smo 
namestili v testno 
okolje. 

 Sodelovanje s 
kariernimi centri 
fakultet UM: 
predavanja v okviru 

DOSEŽENO 
111 (139 %) 
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Študentskega oktobra 
2013 (vsa predavanja 
snemati in objaviti na 
Videolectures.net). 

 Anketiranje 
študentov v Moodle-u 
o uporabi usposabljanj 
IO.  

Strokovno 
referentstvo, 
Avstrijska 
čitalnica, EDC 

Tekoča vsebinska 
obdelava knjižničnega 
gradiva 

 Ustrezna kadrovska 
zasedba. 

 Učinkovita gradnja 
knjižnične zbirke. 

DOSEŽENO 
5.514 

Redakcija bibliografskih 
zapisov (št. enot): 
1.500 

 Sprotna redakcija 
knjižnične zbirke v 
prostem pristopu. 

DELNO DOSEŽENO 
1.105 (73 %) 

Posredovanje 
informacij (št. inf.): 300 

 DOSEŽENO 
326 (109 %) 

Prirast gradiva 
Avstrijske čitalnice (št. 
enot): 400 

 DOSEŽENO 
711 (178 %) 
 

  Evropski 
dokumentacijski center 
v e -okolju - 
vzpostavitev spletnega 
portala e-EDC (PEWG). 

 Vzpostavitev 
spletnega portala 
Avstrijske knjižnice. 

 Vzpostavitev spletnih 
portalov za inf. vire po 
strokah. 

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

DOSEŽENO 

 Izdelava spletnega 
portala informacij o 
evropskih integracijah, ki 
bo zaživel na novi spletni 
strani UKM. 

 Brezplačna 
medknjižnična izposoja in 
pridobivanje elektronskih 
dokumentov s pomočjo 
EU Bookshop-a. 

 Anketa o uporabi 
družbenih medijev in 
elektronskih knjig v EDC-
jih. 

 Analiza potreb in 
zadovoljstva uporabnikov 
s storitvami strokovnih 
referentov (osnutek). 

  Sistematično 
izobraževanje 
uporabnikov. 

 Vzpostavitev sistema 
strokovni referent - 
tutor. 

 Priprava vsebinskih 
sklopov za posamezne 
znanstvene discipline in 
strokovna področja. 

 Intenziviranje 
sodelovanja z matičnimi 
fakultetami UM v 
segmentu nakupa 

DOSEŽENO 

 Teoretična zasnova 
sistema strokovni 
referent - tutor. 

 Priprava vsebinskih 
sklopov za posamezne 
znanstvene discipline in 
strokovna področja. 
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knjižničnega gradiva in 
izobraževanja 
uporabnikov. 

  Prenova sistema 
strokovnih referentov. 
 

 Predlog 
uravnotežene 
porazdelitve 
znanstvenih disciplin. 

 Preučitev sistema 
strokovnih referentov 
univerzitetnih knjižnic v 
svetu. 

 Izdelava predloga 
prenove sistema 
strokovnih referentov. 

DELNO DOSEŽENO 

 Aktivnost je povezana s 
procesom reorganizacije 
UKM. 

  Izdelan nabor novih 
kompetenc profila 
strokovni referent. 

 Izdelava načrta 
izobraževanja za 
pridobitev novih 
kompetenc. 

DELNO DOSEŽENO 

 Aktivnost je povezana s 
procesom reorganizacije 
UKM. 

  Analiza podobnih 
portalov univerzitetnih 
knjižnic v svetu. 

 Izdelava osnovne 
strukture strokovnih 
portalov za različne 
znanstvene discipline. 

DOSEŽENO 

Knjigoveška 
dejavnost 

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

 Izvedba knjigoveških 
posegov za zaščito 
gradiva. 

DOSEŽENO 
3.089 (140 %) 

Priprava in vezava knjig 
(št. enot): 100 

 DOSEŽENO 
197 (197 %) 

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

 DELNO DOSEŽENO 
89 (36 %) 

Termo in žična vezava 
(št. enot): 220 

 DELNO DOSEŽENO 
148 (67,3 %) 

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

 DELNO DOSEŽENO 
146 (18,3%) 

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

 DOSEŽENO 
152 (253 %) 

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

 DOSEŽENO 
3.809 (381 %) 

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

 DELNO DOSEŽENO 
7.139 (71,4 %) 

Napisi na vezano 
gradivo (št. enot): 250 

 DELNO DOSEŽENO 
35 (14 %) 

Tehnična postavitev 
razstav: 30 

 DELNO DOSEŽENO 
21 (70 %) 
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Knjižnica, 
prijazna 
uporabnikom s 
posebnimi 
potrebami 

 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. 

DELNO DOSEŽENO 

 Izdelan nabor storitev 
za uporabnike s 
posebnimi potrebami na 
podlagi analize 
ekspertnega mnenja 
delovne skupine EPK. 

 Cilj prenove spletne 
strani s prilagoditvami za 
uporabnike s posebnimi 
potrebami prenesen v 
leto 2014 (odsotnost 
odgovorne sodelavke za 
to področje). 

Knjižnica – 
prostor za študij 
in prosti čas 

 Vzpostavitev 
bioklimatskih pogojev v 
III. nadstropju 
(nadaljevanje prenove 
UKM). 

 Prenova prostora 
knjigarne v dnevno-
nočno čitalnico. 

 Zagotovitev finančnih 
sredstev s strani UM. 

DELNO DOSEŽENO 

 Z marcem 2013 je UKM 
odprla Čitalnico 
Univerzitetne knjižnice 
Maribor - ČUK in jo 
namenila študentom za 
študij do 24. ure in ob 
sobotah do 18. ure. 

 Energijska sanacija v 
2014 (opravljeno: poslani 
dopisi in obisk 
ministrstva.) 

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

 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, ...). 

 Organizacija dela. 

 Finančni načrt UKM 
(oblikovanje spletne 
strani pri zunanjem 
izvajalcu). 

DELNO DOSEŽENO 

 Produkcijska verzija 
nove spletne strani je 
prestavljena na pomlad 
2014. 

 

Dolgoročni cilj: Bibliografija visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM 
 

Kratkoročni 
letni cilj za leto 
2013 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2013 

Bibliografska 
obdelava 
knjižničnega 

Kreiranje zapisov za 
članke (št. zapisov): 
600 

 Izvajanje redne 
dejavnosti. 

DOSEŽENO 
997 (166 %) 
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gradiva za 
bibliografijo 

Kreiranje zapisov za 
monografije (število 
zapisov): 300 

 DOSEŽENO 
578 (192 %) 

Kreiranje zapisov za 
izvedena dela (število 
zapisov): 200 

 DOSEŽENO 
206 (103 %) 

Redaktiranje zapisov 
(število zapisov): 600 

 Stalna redakcija 
bibliografskih zapisov in 
strokovno svetovanje. 

DELNO DOSEŽENO 
433 (72,2 %) 

Vrednotenje 
znanstvene 
uspešnosti UM 

 Zagotovitev 
enakovrednega 
obravnavanja 
znanstvenih dosežkov 
v bibliografski 
obdelavi podatkov 
(integrirni viri). 

 Vzpostavitev 
sistematične 
evalvacija 
bibliometričnih 
kazalcev znanstvene 
uspešnosti UM. 

 Sodelovanje s 
strokovnimi telesi 
(OSIC, IZUM, ARRS, 
Habilitacijsko komisijo 
UM). 

 Implementacija novih 
rešitev za učinkovito 
vrednotenje 
znanstvenoraziskovalne
ga in strokovnega dela 
na univerzi. 

 Bibliometrična analiza 
kazalcev znanstvene 
uspešnosti UM s 
pomočjo orodja 
Scopus. 

DOSEŽENO 

 Redno posvetovanje s 
strokovnimi telesi za 
posamezne nejasne 
primere glede obdelave in 
dodelitve tipologije za 
potrebe bibliografij. 

 Sodelovanje z NUK in 
IZUM pri reševanju 
problematike bibliografske 
obdelave.  

 Sodelovanje pri pripravi 
navodil za katalogizacijo 
izvedenih del. 

 Predstavitev UM modela 
habilitacijskega postopka 
Univerze na Primorskem. 

 Predstavitev 
bibliometričnih orodij 
InCites in SciVer (Scopus) 
KISUM-u s predlogom za 
nabavo enega izmed teh 
orodij. 

 Analiza bibliometričnih 
kazalcev  znanstvene 
uspešnosti univerze U-
Multirank. 

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

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

 Prenova pravilnikov 
UM o pripravi 
zaključnih del na 
podiplomskem in 
doktorskem študiju. 

 Priprava pogodbe o 
prenosu neekskluzivne 
materialne avtorske 
pravice za zaključna 
dela na UM. 

 Uvedba licence 
Creative Commons. 

DELNO DOSEŽENO 

 Predlog pogodbe o 
prenosu  
neekskluzivne materialne 
avtorske pravice za 
zaključna dela na UM in 
uvedba licence Creative 
Commons še ni 
popolnoma vzpostavljena. 

Zagotovitev 
sistemske 
oddaje 

 Povečanje 
mednarodne 
odmevnosti 

 Razdelitev 
promocijske zloženke 
Doktorske disertacije 

DOSEŽENO 

 Izdelana je promocijska 
zloženka, ki je objavljena 
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doktorskih 
disertacij UM v 
podatkovno 
zbirko 
Dissertations 
and Theses 
(Proquest) 

doktorskih disertacij 
UM. 

UM v podatkovni zbirki 
Dissertations and 
Theses po članicah. 

 Spremljanje 
sistematičnega 
vključevanja doktorskih 
del v podatkovno 
zbirko Dissertations 
and Theses. 

 Identifikacija 
doktorandov UM in 
povabilo k oddaji 
naloge v DigDiss. 

na spletni strani UKM in na 
spletni strani DKUM. 

 Zloženka je bila 
posredovana knjižnicam in 
referatom za študijsko 
dejavnost fakultet. 

 Identifikacija 
doktorandov UM. 

Promocija 
prostega 
dostopa do 
znanstvenih 
informacij 

 Uveljavitev 
prostega dostopa do 
znanstvenih 
informacij na UM 

 Podpis Berlinske 
deklaracije. 
 

DOSEŽENO 

 S strani UKM je cilj 
realiziran - posredovali 
smo prevod Berlinske 
deklaracije na rektorat v 
sprejem organom UM. 

Vzpostavitev 
trajnega 
hranjenja 
znanstvene 
dediščine UM. 

 Vzpostavitev 
sistema oddajanja in 
trajnega hranjenja 
znanstvenoraziskoval
nih, 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 
znanstvenoraziskovalnih, 
strokovnih in drugih del 
UM v elektronski obliki v 
DKUM. 

DOSEŽENO 

 V okviru projekta ODUN 
(pilotna vzpostavitev 
nacionalne infrastrukture 
odprtega dostopa do 
zaključnih del študija in 
objav raziskovalcev) 
vzpostavitev procesov za 
oddajo avtorskih del 
zaposlenih na UM v 
DKUM v odprtem 
dostopu in priprava 
navodil. 

 

Dolgoročni cilj: Digitalne vsebine in razvoj Digitalne knjižnice UM 
 

Kratkoročni 
letni cilj za leto 
2013 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2013 

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

 Zagotovitev 
sistemskega 
upravljanja in 
vzdrževanja DKUM. 

 Povečana 
zanesljivost 
delovanja 
računalniškega 
sistema UKM (režim 
neprekinjenega 
delovanja 24/7). 

 Zagotovitev finančnih 
sredstev na podlagi 
Načrta nakupa opreme 
2013. 

 Podpis tripartitne 
pogodbe (UKM – FERI – 
RCUM) o upravljanju in 
vzdrževanju Digitalne 
knjižnice UM. 
 

DOSEŽENO 

 UKM je podpisala 
tripartitno pogodbo o 
upravljanju in vzdrževanju 
Digitalne knjižnice UM. 
Finančni vložki v letu 2013 
niso bili potrebni. 
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 Varnostno 
arhiviranje podatkov. 

Vzpostavitev 
institucionalneg
a repozitorija 
znanstvene 
dediščine UM 

 Zagotovitev 
sistemskega 
upravljanja in 
vzdrževanja DKUM. 

 Povečana 
zanesljivost 
delovanja 
računalniškega 
sistema UKM (režim 
neprekinjenega 
delovanja 24/7). 

 Varnostno 
arhiviranje podatkov. 

 Vzpostavitev 
trajnega hranjenja 
znanstvenoraziskoval
nih, strokovnih in 
drugih del UM v 
elektronski obliki v 
DKUM. 

 Zagotovitev finančnih 
sredstev. 

 Sodelovanje pri 
implementaciji 
programskih rešitev v 
DKUM. 

DOSEŽENO 

 Delovni proces 
sistemskega vzdrževanja in 
upravljanja DKUM je 
vzpostavljen. 

 Vzpostavitev procesov za 
oddajo avtorskih del 
zaposlenih na UM v DKUM 
v odprtem dostopu in 
priprava navodil (v okviru 
projekta ODUN). 

Vzpostavitev 
selektivnih 
kriterijev za 
digitalizacijo 
knjižničnega 
gradiva 

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

 Imenovanje delovne 
skupine za digitalizacijo. 
 

DOSEŽENO 

 Imenovana delovna 
skupina za pripravo 
strateškega dokumenta za 
digitalizacijo knjižničnega 
gradiva v UKM. 

 Sodelovanje v delovni 
skupini za digitalizacijo v 
okviru Digitalne agende 
2020. 

Digitalizacija 
časopisa 
Marburger 
Zeitung 

 Predstavitev 
celotnega izvoda 
digitaliziranega 
časopisa. 

 Promocija 
digitalizirane zbirke. 

 Sodelovanje z NUK. 

 Vzpostavitev e-
repozitorija UKM. 

DELNO DOSEŽENO 

 E-repozitorij UKM je 
vzpostavljen (zaradi 
omejitve diskovnih 
shranjevalnih kapacitet je 
v repozitorij UKM 
naloženih le 0,7 GB 
podatkov Marburger 
Zeitung od celotne 
digitalizacije le-tega, ki 
obsega 4 GB podatkov – 
nadaljevanje v 2014). 

 Promocija digitalizirane 
oblike Marburger Zeitung 
je načrtovana v 
sodelovanju z NUK v prvi 
polovici 2014 (predstavitev 
na simpoziju). 
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  Skeniranje 
listkovnega kataloga 
Marburger Zeitung 
(160.000 kataložnih 
listkov). 

 Organizacija dela. 

 Pomoč sodelavcev iz 
javnih del. 

 Vključitev v e-
repozitorij UKM. 

NEDOSEŽENO 

 Digitalizirani listkovni 
katalog Marburger Zeitung 
ni poskeniran in zato ni 
vključen v e-repozitorij 
UKM (pomoč sodelavcev iz 
javnih del je bila 
preusmerjena na druga 
opravila). 

Nadgradnja 
funkcionalnosti 
digitaliziranega 
listovnega 
kataloga UKM 

 Redakcija 
digitaliziranega 
listkovnega kataloga. 

 Organizacija dela. DELNO DOSEŽENO 

 Listkovni katalog je še 
vedno v fazi vsebinske 
redakcije. Razvita je bila 
posebna programska 
oprema za redakcijo 
polnega besedila in 
opremljanje zapisov, 
vendar še ni nameščena 
(sodelovanje z izvajalcem 
prenove spletne strani). 

Digitalizacija 
domoznanskih 
vsebin, raritet in 
stare periodike 

 Dostop do 
digitaliziranih vsebin 
preko portalov  
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. 

 Projektno sodelovanje 
z NUK, Sekcijo za 
domoznanstvo in 
kulturno dediščino 
ZBDS, ZRC SAZU in 
knjižnicami v regiji. 

DOSEŽENO 

 Digitalizirane vsebine na 
Kamri (Slovanska čitalnica - 
doseženo). 

 Pavel Turner – 
sodelovanje z Mariborsko 
knjižnico. 

 Iz zakladnice UKM – 
digitalizirano gradivo še ni 
prenešeno v repozitorij 
UKM, ker so protokol, 
nabor metapodatkov in 
shema za vnos v pripravi. 

 Gradivo o TAM-u iz 
Zbirke drobnih tiskov UKM 
– digitalizirano v okviru 
projekta Mariborske 
knjižnice – dostopno na 
Kamri. 

 Digitalizacija 150 
razglednic mariborskega 
Starega mostu (Zbirka 
drobnih tiskov) – projekcija 
na razstavi. 

 Kuzmič, Knjiga molitvena 
- digitalizirano gradivo. 

 Digitalizacija rokopisov, 
iz zakladnice UKM je v e-
repozitoriju le delno 
dostopna, ker zahteva 
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ročno vnašanje digitalnih 
objektov. 

Uvajanje novih 
vsebin in 
funkcionalnosti 
Digitalne 
knjižnice UM. 

 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-repozitorija 
UKM 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. 

DOSEŽENO 

 Oblikovanje zasnove 
portala domoznanskih 
vsebin v e-UKM.  
NEDOSEŽENO 

 Prevod vsebin na 
portalih DKUM zaradi 
vzpostavitve nove 
platforme s projektom 
ODUN prestavljen v 2014. 
DOSEŽENO 

 UKM je v okviru projekta 
ODUN (pilotna 
vzpostavitev nacionalne 
infrastrukture odprtega 
dostopa do zaključnih del 
študija in objav 
raziskovalcev) vzpostavila  
proces oddaje avtorskih 
del v odprtem dostopu v 
DKUM. 

Dolgoročni cilj: Varovanje in zaščita gradiva za trajno ohranjanje kulturne in znanstvene 
dediščine 

Kratkoročni 
letni cilj za leto 
2013 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2013 

Varovanje in 
zaščita gradiva 
za trajno 
ohranjanje 
kulturne 
dediščine 

 Izvajanje arhivske 
funkcije 
Univerzitetne 
knjižnice Maribor. 

 Varovanje in 
zaščita gradiva. 

 Zagotovitev finančnih 
sredstev  

DOSEŽENO 

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

 Oprema arhivskega 
skladišča z 
ustreznimi 
kompaktnimi 
policami. 

 Dislocirano 
arhivsko skladišče 
knjižničnega gradiva 
UKM in fakultetnih 
knjižnic. 

 Pridobitev dodatnih 
finančnih virov za 
opremo skladišč 
gradiva. 

NEDOSEŽENO 

 Pridobljene le ponudbe 
za police in ponudbe za 
arhivsko lokacijo (najem 
zgradbe v bližini UKM). 

 Izvedeni razgovori na 
ministrstvu in rektoratu 
glede financiranja. 

Projekt 
mikrofilmanja 
periodičnih 
publikacij 
(Večer, Delo) za 
potrebe 
arhiviranja, 

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

 Zagotovitev finančnih 
sredstev. 

NEDOSEŽENO 

 Zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev v letu 
2013 nismo dopolnjevali 
zaloge za časnika Večer in 
Delo na mikrofilmu. 
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raziskovalnega 
dela in nadaljnje 
uporabe ter 
digitalizacije  
Dolgoročni cilj: Zbiranje, hranjenje, dokumentiranje in posredovanje domoznanskega gradiva 
za mesto Maribor in širšo okolico v funkciji domoznanske knjižnice in podpore 
znanstvenoraziskovalni dejavnosti UM 

Kratkoročni 
letni cilj za leto 
2013 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2013 

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: 80 
- neknjižno gradivo: 
10.480 

 Izvajanje ustrezne 
nabavne politike. 

 Pridobivanje gradiva 
na terenu in iz naslova 
obveznega izvoda. 

DOSEŽENO 

 Monografije: 444 (555 
%) 
DOSEŽENO 

 Neknjižno gradivo: 
19.323 (184 %) 

Bibliografska 
obdelava monografij 
(št. enot): 80 

 DOSEŽENO 
444 (555 %) 

Bibliografska 
obdelava/inventariza
cija neknjižnega 
gradiva (št. 
zapisov/enot): 
- Zbirka drobnih 
tiskov: 920/2.420 
- Glasbena in filmska 
zbirka: 1.750/3.500 
- Kartografska zbirka: 
160 
- Rokopisna zbirka: 
20/20 

 DOSEŽENO 
Zbirka drobnih tiskov 
725/7.920 (80 %/327 %) 
DOSEŽENO 
Glasbena in filmska zbirka 
1.838/4.346 (105 %/124 
%) 
DOSEŽENO 
Kartografska zbirka 
170 (106 %) 
DELNO DOSEŽENO 
Rokopisna zbirka 
9/12 (30 %/24 %) 

Bibliografska 
obdelava člankov (št. 
zapisov): 3.000 

 DOSEŽENO 
3.113 (104 %) 

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

 DOSEŽENO 
69 (138 %) 

Referenčno delo  Posredovanje 
informacij (št. 
informacij): 800 

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

DOSEŽENO 
1.033 (129 %) 
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Optimizacija 
delovnih 
postopkov na 
področju 
katalogizacije 
domoznanskih 
vsebin 

 Racionalizacija dela 
na področju 
katalogizacije. 

 Vzpostavitev delovne 
skupine. 

 Organizacija dela. 

 Sodelovanje s ČZP 
Večer in IZUM. 

DELNO DOSEŽENO 

 Sestanek na Večeru. 

 Sestanek s predstavniki 
Večera in IZUM-a ter 
pripravljen terminski načrt. 

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

 Preimenovanje 
enote v Enoto za 
domoznanstvo in 
posebne zbirke v 
okviru načrtovane 
reorganizacije UKM. 

 Promocija kulturne 
dediščine. 

 Selektivna 
digitalizacija 
domoznanskih 
vsebin: 1.000 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, strokovnih in 
znanstvenih člankov. 

 Izbor gradiva, prijava 
na projekte, 
sodelovanje z 
Mariborsko knjižnico v 
okviru OOK. 

DOSEŽENO 

 Izrisani delovni procesi. 

 Priprava predloga za 
preimenovanje enote. 
DOSEŽENO 

 DOMOZNANSKE 
RAZSTAVE IN PRIREDITVE: 
- sodelovanje z zasebnim 
zbiralcem P. Premzlom pri 
pripravi razstave o 
Noordungu, gostovanje v 
NUK; 
- pogovor o Založbi 
Obzorja – sodelovanje s 
Filozofsko fakulteto 
(Oddelek za umetnostno 
zgodovino); 
- sodelovanje s Sinagogo 
Maribor – mednarodni 
posvet ŠOA in predstavitev 
zbornika; 
- 150 let »Tretje« 
(soavtorstvo pri razstavi – 
sodelovanje s PAM in III. 
gimnazijo); 
- avtorstvo (zasnova in 
izvedba) razstave 
PreOBRAZbe v okviru 110 
let UKM; 
- izvedba projekta Filmika; 
- 40 let Mariborskega 
okteta; 
- izvedba treh sprehodov iz 
knjižnice v mesto v okviru 
110 let UKM (Zametki in 
nasledki, Pedagog Henrik 
Schreiner, General in 
pesnik Rudolf Maister); 
- poletna domoznanska 
razstava Življenje mostu - 
100 let mariborskega 
Starega mostu in izdaja 
kataloga (projekt MOM); 
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-razstava ob 80. obletnici 
ustanovitve Filatelističnega 
kluba v Mariboru. 

  4. zvezek kataloga 
rokopisov (načrt za 
izdajo). 

 Popis gradiva v 
COBISS3. 

 Izdelava načrta za 
izdajo 4. zvezka. 

 Izdelava načrta 
popisa. 

DELNO DOSEŽENO 

 Pripravljen načrt popisa. 

  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 na 
drugo lokacijo. 

 Izdaja zloženke o 
Maistrovi knjižnici. 

DOSEŽENO 

 Prijava projekta 
Maistrova knjižnica na 
razpis za kulturne projekte 
na MOM na področju 
kulturne dediščine. 

 Pripravljen elaborat, 
izvedba v obdobju 
oktober-december 2013. 

 Izvedba projekta 
Maistrova knjižnica (I. 
faza). 

  Zaključek popisa 
zapuščin in ureditev 
gradiva. 

 Organizacija dela. DOSEŽENO 

 Tekoče popisovanje 
zapuščin. 

 

Dolgoročni cilj: Projektna dejavnost in mednarodno sodelovanje 
 

Kratkoročni 
letni cilj za leto 
2013 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2013  

Uresničitev 
ciljev knjižnice s 
pomočjo 
projektov, 
donacij in 
sponzorstev 

 Uspešno 
kandidiranje na 
različnih razpisih in 
pozivih. 

 Spremljanje razpisov 
projektne dejavnosti  
(MOM, ministrstva, EU). 

 Priprava Pravilnika o 
projektih. 

 Načrt razmejitve med 
rednim delom in 
projektnim delom. 

DOSEŽENO 

 Izvedene prijave na 
razpise Filmika (EPM), 
WilDoit (LLP ICT KA3), Noč 
raziskovalcev 2013 (UM), 
Ob stoletnici starega mostu 
– Življenje mostu (MOM), 
Maistrova knjižnica 
(MOM), Literati v zbirki 
Slovenske čitalnice v 
Gradcu (JAK). 

 Intenzivno spremljanje 
razpisov v Sloveniji in tujini. 

 Pripravljen je osnutek 
Pravilnika o projektih v 
UKM. Izdelana so navodila 
za vodenje evidence o 
projektu. 

Vpis v razvid 
izobraževalnih 
organizacij 

 Registracija UKM v 
razvid izobraževalnih 
organizacij. 

 Pedagoško-
andragoška izobrazba 
nosilcev predmetov. 

NEDOSEŽENO 
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 Pridobitev 
strokovno-
raziskovalnih 
nazivov. 

Vpis v razvid 
organizacij, ki 
opravljajo 
neformalna 
izobraževanja 

 Registracija 
organizacije v 
NEFIKS. 

 NEFIKS indeks (z 
NEFIKSOM posameznik 
dokazuje svoje 
kompetence, ki si jih je 
pridobil izven rednega 
šolanja). 

DELNO DOSEŽENO 
 

Sodelovanje v 
evropskem 
projektu 
Tempus 

 Zaključno poročilo 
o rezultatih projekta 
TEMPUS. 

 Udeležba na 
zaključnem sestanku 
projektnih partnerjev. 

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

DOSEŽENO 

 Z letom 2013 se je 
evropski projekt TEMPUS 
zaključil. Predstavniki UKM 
so se udeležili zaključnega 
sestanka v mesecu januarju 
in z vodjo projekta 
sodelovali pri pripravi 
zaključnega poročila. 

Druga projektna 
dejavnost 

 Vnos 200 gesel s 
področja vzgoje in 
izobraževanja 

 Organizacija dela. 

 Pridobitev drugih 
virov (zunanji partner 
IZUM). 

 Povečan obseg dela. 

DOSEŽENO 

 Oblikovanje 78 zapisov. 

  Dopolnjen 
Mariborski 
biografski leksikon 
(20 gesel). 

 Širjenje vedenja o 
pomembnih 
Mariborčanih. 

 Organizacija dela. 

 Priprava biobibliografij 
pomembnih 
Mariborčanov. 

DELNO DOSEŽENO 

 Raziskovalno delo – 
razdeljena gesla med 
sodelavci – rok za pripravo 
gesel- junij 2014. 

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

 Pridobitev finančnih 
sredstev za projekte v 
okviru MOM in MIZKŠ. 

 Organizacija dela. 

 Pravilnik o projektih. 

 Načrt razmejitve med 
rednim delom in 
projektnim delom 
sodelavcev UKM. 

DOSEŽENO 

 Prijava na razpis za 
kulturne projekte na MOM 
na področju kulturne 
dediščine z dvema 
projektoma (100 let 
mariborskega Starega 
mostu, Maistrova 
knjižnica). 
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Mednarodno 
sodelovanje 

 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. 

DOSEŽENO 

 Realizirali smo 
izobraževanja, uvrščena v 
prvo prioriteto. 

 Strokovno delo 
sodelavcev UKM v Društvu 
bibliotekarjev Maribor in 
Zvezi bibliotekarskih 
društev Slovenije. 

  Mednarodno 
sodelovanje na 
področju širjenja 
vedenja o slovenski 
kulturi v Avstriji. 

 Ustanovitev Slovenske 
čitalnice 
(Veleposlaništvo RS na 
Dunaju in UKM). 

DOSEŽENO 

 Vzpostavitev delovanja 
Slovenske čitalnice v 
Deželni knjižnici Gradec. 

 

Dolgoročni cilj: Razvoj strokovnih potencialov 
 

Kratkoročni 
letni cilj za leto 
2013 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2013 

Razvoj 
strokovnih 
kompetenc 
zaposlenih v 
UKM 

 Zagotavljanje 
permanentnega 
strokovnega 
izobraževanja in 
usposabljanja. 

 Zagotavljanje stika 
s sodobnimi 
razvojnimi trendi v 
knjižničarstvu in s 
področji dela 
zaposlenih doma in v 
tujini. 
 

 Zagotovitev finančnih 
sredstev za 
izobraževanje 
zaposlenih 

DOSEŽENO 

 Realizirali smo 
izobraževanja, uvrščena v 
prvo prioriteto. 

Učinkovito 
upravljanje s 
človeškimi viri v 
skladu z 
zahtevami 
poslovnih 
procesov 

 Optimizacija 
poslovnih procesov. 

 Izdelava analize 
procesov in 
obremenitev 
zaposlenih. 

 Ustrezna 
prerazporeditev. 

 Enakomerna 
obremenitev 
kadrov.  

 Pregled dobrih praks 
reorganizacije delovnih 
procesov v svetu. 

 Prilagoditev 
organizacijske sheme 
UKM. 

 Potrditev nove 
organiziranosti na 
Sistemizacijski komisiji 
UM. 

 Zagotovitev zadostnih 
finančnih sredstev. 

DOSEŽENO 
Delovna skupina je izvedla 
razgovore z zaposlenimi v 
posameznih enotah in 
službah (inventura 
delovnega mesta, izris 
delovnih procesov znotraj 
svojih organizacijskih enot; 
definiranje odvisnosti v 
delovnem procesu od 
drugih organizacijskih 
enot). Izvedli smo 
delavnico o zadovoljstvu 
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 Izvedba 
presistemizacij oz. 
premestitev v skladu s 
strateškim razvojnim 
programom UKM, 2. 
faza. 

na delovnem mestu in 
izmerili klimo v kolektivu. 
Ker je namen celovita 
reorganizacija, smo se 
odločili pristopiti analitično 
in postopno.  

 

Dolgoročni cilj: Prireditvena dejavnost in promocija Univerzitetne knjižnice Maribor 
 

Kratkoročni 
letni cilj za leto 
2013 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2013 

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

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

DOSEŽENO 
26 (104 %) 

Prireditvena 
dejavnost 
(koordinacija, 
urejanje in 
organizacija 
prireditev) 

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

DOSEŽENO 
165 (165 %) 

Št. obiskovalcev: 
7.000 

DOSEŽENO 
6.821 (97,5 %) 

 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. 

DOSEŽENO 
AČ-prireditvena dejavnost: 

 3 filmski večeri; 

 literarni večer Maria 
Lacknerja; 

 predavanje dr. Huga 
Bonattija; 

 gledališka predstava 
Teatro Caprile; 

 literarni večer Poetry 
Slam; 

 literarni večer Andree 
Stift; 

 predstavitev antologije 
sodobne švicarske 
književnosti Gluscht in 
literarno branje Erice 
Pedretti in Rafaela 
Urweiderja. 

 UKM in AČ predstavitev 
poklica za germaniste in 
pogovor s 3 študentkami. 

 Promocija v okviru 
mesečne razstave Novosti 
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v UKM in Novosti v AČ ter 
predstavitve knjig. 

 Izobraževanje 
študentov 
germanistike in 
prevodoslovja. 

 Sodelovanje z 
Oddelkom za 
germanistiko in 
Oddelkom za 
prevodoslovje FF UM. 

DOSEŽENO 

  Filmski večeri  Sodelovanje z 
lektorico Oddelka za 
germanistiko FF UM. 

DOSEŽENO 

  Promocija gradiva 
iz zbirke Avstrijske 
čitalnice. 

 Priprava razstav za 
promocijo knjižnične 
zbirke. 

DOSEŽENO 

Založniška in 
publicistična 
dejavnost UKM 

 Izdaja zloženke o 
Maistrovi knjižnici. 

 Pridobitev finančnih 
sredstev na razpisu za 
kulturne projekte MOM. 

DOSEŽENO 

 Zloženka pripravljena 
(vsebina, oblikovanje – tisk 
v letu 2014). 

 Izdaja publikacije 
Henrik Schreiner 
(zbirka Osebnosti; 4). 

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

DOSEŽENO 

 Izšel katalog 100 let 
mariborskega Starega 
mostu, Katalogi UKM, zv. 
5. 

 Objave člankov in 
prispevkov doma in v 
tujini. 

 Organizacija dela. DOSEŽENO 

 Sistematično in redno 
spremljamo bibliografijo 
zaposlenih v UKM. 

 Pozivi k sodelovanju na 
raznih strokovnih in 
znanstvenih 
konferencah. 

Klub prijateljev 
UKM 

 Povečanje 
prepoznavnosti 

 Promocija knjižnice 
in knjižničnih 
storitev. 

 

 Promocija Kluba 
prijateljev UKM 

 Priprava programske 
sheme dogodkov v 
okviru Kluba prijateljev 
UKM. 

 Prizadevanja za 
povečanje članstva 
(fizične in pravne osebe) 
in pridobivanje njihovih 
prispevkov za nakup 
opreme po načrtu 
Kluba. 

DOSEŽENO 

 Priprava in izvedba 
pomladnega srečanja 
Kluba. 

 Promocija preko spletne 
strani in FB. 

Promocija 
knjižnice in 
knjižničnih 
storitev UKM 

 Strategija 
promocije knjižnice 
in knjižničnih 
storitev. 

 Aktivnosti za večjo 
prepoznavnost vloge 
in pomena knjižnice. 

 Izdelava strategije 
promocije. 

 Definiranje ciljnih 
skupin javnosti za 
posamezne sklope 
promocijskih aktivnosti. 

 Priprava programske 
sheme prireditev. 

DOSEŽENO 

 Pripravljen okvirni letni 
program razstavne in 
prireditvene dejavnosti 
UKM (potrjen na 
Strokovnem svetu). 
DOSEŽENO 
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 Prireditev Študentski 
oktober. 

 Prireditev Noč 
raziskovalcev. 

 Prenovljena spletna 
stran UKM. 

 Promocija 
domoznanskih vsebin. 

 Promocija UKM na 
družbenih omrežjih 
(Domblog, BiblioUM, 
Facebook …). 

 Gradnja in 
dopolnjevanje 
strokovnih spletnih 
portalov. 

 Novosti v UKM na 
spletni strani UKM. 

 Izveden program 
razstavne in prireditvene 
dejavnosti. 
DOSEŽENO 

 Izdelana strategija 
promocije UKM. 
DOSEŽENO 

 Noč raziskovalcev 2013. 

 Študentski oktober 2013. 

  Strategija 
promocije knjižnice 
in knjižničnih 
storitev. 

 Aktivnosti za večjo 
prepoznavnost 
knjižnice. 

 Organizacija dela. DOSEŽENO 

 Uspešno izvedene 
prireditve ob 110. obletnici 
UKM. 

Prenova 
celostne 
grafične podobe 
UKM 

 Izdelava celostne 
grafične podobe 
UKM v skladu s CGP 
Univerze v Mariboru. 

 Oblikovanje 
prenovljene spletne 
strani UKM. 

 Logotip repozitorija 
UKM in dnevno-
nočne čitalnice ČUK. 

 Zagotovitev finančnih 
sredstev  

DOSEŽENO 

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

 Sodobne oblike 
obveščanja o dogodkih 
in posebnih dosežkih. 

 Oblikovanje spiskov 
naslovnikov po 
skupinah. 

DOSEŽENO 

 Izdelana strategija 
promocije UKM. 

 Definirane ciljne skupine 
javnosti. 

 

Dolgoročni cilj: UKM – optimalna kadrovska zasedba (glej poglavje 3.1) 
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3 KADRI – RAZVOJ STROKOVNIH POTENCIALOV 

 

3.1 Knjižnični delavci 

 

V letu 2011 je Univerzitetna knjižnica Maribor odpravila neustrezne uvrstitve v plačne razrede za 

delovna mesta bibliotekarjev, ki so bili ob uveljavitvi novega plačnega sistema leta 2008 z doseženo 

univerzitetno izobrazbo VII/2 uvrščeni v plačni razred 28 (VII/1). Od leta 2011 so uvrščeni v plačni 

razred 29, kar pa je še vedno prenizko. Kolektivna pogodba za javni sektor namreč določa delovno 

mesto bibliotekarja kot orientacijsko delovno mesto z uvrstitvijo v 30. plačni razred. Poleg tega še 

vedno ugotavljamo naslednje nepravilnosti: 

 neenotne uvrstitev strokovnih knjižničnih delavcev in neupoštevanje strokovnih nazivov 

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

knjižničarskimi delavci v ostalih panogah (kultura, osnovno in srednje šolstvo); 

 neusklajene uvrstitve v plačne razrede zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih (zahtevnost in 

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

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

 

Preglednica 4: Realizacija kadrovskega načrta v letu 2013 
 

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 

Realizacija v letu 
2013 (dosežena 
vrednost 
kazalnika) in 
obrazložitev 

Razvoj 
strokovnih 
kompetenc 
zaposlenih 

 Plan 
izobraževanja 
2013 

 Strateški 
razvojni program 
UKM 

 Zagotavljanje 
permanentnega 
strokovnega 
izobraževanja in 
usposabljanja. 

 Zagotavljanje 
stika s sodobnimi 
razvojnimi trendi 
v knjižničarstvu in 
s področij dela 
zaposlenih doma 
in v tujini. 

Prednostna 
zagotovitev 
zadostnih 
finančnih 
sredstev. 

DOSEŽENO 
Uspeli smo 
realizirati 
izobraževanja 
uvrščena v prvo 
prioriteto. 

Učinkovito 
upravljanje s 
človeškimi viri v 
skladu z 
zahtevami 
poslovnim 
procesov 

Strateški razvojni 
program UKM – 
2. faza (realizacija 
presistemizacij 
oz. premestitev v 
skladu z 
reorganizacijo 
delovnih 
procesov) 

 Optimizacija 
poslovnih 
procesov. 

 Izdelava analize 
procesov in 
obremenitev. 

 Ustrezna 
prerazporeditev. 

 Enakomerna 
obremenitev 
kadrov.  

 Pregled dobrih 
praks 
reorganizacije 
delovnih 
procesov v svetu. 

 Prilagoditev 
organizacijske 
sheme UKM. 

 Potrditev nove 
organiziranosti 
na Sistemizacijski 
komisiji UM. 

DOSEŽENO 
Delovna skupina 
je izvedla 
razgovore z 
zaposlenimi v 
posameznih 
enotah in 
službah 
(inventura 
delovnega 
mesta, izris 
delovnih 
procesov znotraj 
svojih 
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 Zagotovitev 
zadostnih 
finančnih 
sredstev. 

 Izvedba 
presistemizacij 
oz. premestitev 
v skladu s 
strateškim 
razvojnim 
programom 
UKM, 2. faza 

organizacijskih 
enot; definiranje 
odvisnosti v 
delovnem 
procesu od 
drugih 
organizacijski 
enot). Izvedi smo 
delavnico o 
zadovoljstvu na 
delovnem mestu 
in izmerili klimo v 
kolektivu. Ker je 
namen celovita 
reorganizacija, 
smo se odločili 
pristopiti 
analitično in 
postopno.  

Sistemizacija 
UKM  
 
 

Realizacija 
nadomestnih 
zaposlitev za 
upokojene 
sodelavce. 

Realizacija 
nadomestnih 
zaposlitev v 
skladu s 
strateškim 
razvojnim 
programom 
UKM, 2. faza 

DOSEŽENO 
Zaposlitev 
samostojnega 
strokovnega 
delavca v 
Informacijski 
službi (univ. dipl. 
inž. rač.) 

Nova 
sistemizacija DM 
v Finančno 
računovodski 
službi – strokovni 
sodelavec VI/1 
(izhodišče 22); 
Prezaposlitev 
delavca iz  DM 
3001077 - 
Strokovni delavec 
v Finančno 
računovodski 
službi na novo 
sistemizirano DM. 

Realizacija na 
podlagi soglasja 
UO UM 
 

NEDOSEŽENO 
(zaradi sprejetja 
Finančnega 
načrta šele konce 
leta, cilj 
prestavljen v 
prvo četrtletje 
2014) 

Prezaposlitev 
delavca iz DM 
3001049 – 
Tehnični delavec 
II v Izposojevalni 
službi na DM 
3001110 – 
Tehnični delavec 
IV(I) v 

DOSEŽENO 
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Izposojevalni 
službi 

Prerazporeditev 
delavca iz DM 
3001009 v Službi 
za obdelavo 
periodičnih 
publikacij na DM 
3001003 – 
pomočnik 
ravnatelja 

NEDOSEŽENO 
(zaradi sprejetja 
Finančnega 
načrta šele konce 
leta, cilj 
prestavljen v 
prvo četrtletje 
2014) 

Nova zaposlitev 
delavca na DM 
3001033 v 
Informacijski 
službi (Bibliotekar 
za podatkovne 
zbirke) za določen 
čas do 31. 12. 
2013 

DOSEŽENO 

Sprememba 
pogodbe o 
zaposlitvi v 
nedoločen čas na 
DM 3001032 
(J017104 
Samostojni 
strokovni delavec 
VII/2 (III)) 
 

DOSEŽENO 
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Preglednica 5: Kadrovski načrt in realizacija 2013 v številkah 
 

Tarif. 
razre
d 

Delov. mesto 
oz. naziv 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2013 NAČRT 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2013 REALIZACIJA 

Odstopanje realizacije od 
načrta 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. vseh 
zaposlenih 
v FTE 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. 
zaposlenih 
v FTE 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. vseh  
zaposlenih 
v FTE 

a b c d e f g=e-c h=f-d 

 
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

VII/2 Direktor 2 2 1 1 -1 -1 

Skupaj delovna mesta 
po uredbi o plačah 
direktorjev v javnem 
sektorju 

2 2 1 1 -1 -1 

 
SPREMLJAJOČA DEL.  MESTA: STROK. DELAVCI, ADMIN. DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI 

Delovna mesta skupine J 

VII/2 Vodstvena 
delovna mesta 
na univerzi 

8 8 9 9 +1 +1 

Skupaj število 
zaposlenih na 
vodstvenih delovnih 
mestih 

10 10 10 10 0 0 

VII/2 PR 33-35 1 1 1 1 0 0 

VII/2 PR DM 29-31 20 19,5 20 19,5 0 -0,5 

VII/1 PR DM 27-28 0 0 0 0 0 0 

VI PR DM 22 8 8 8 8 0 0 

V PR DM 18 - 20 23 23 23 23 0 0 

IV PR.DM 12 - 14 9 9 10 10 +1 +1 

III PR DM 9 0 0 0 0 0 0 

II PR DM 7 6 5 5 4 -1 -1 

Skupno število 
zaposlenih na delovnih 
mestih skupine J, brez 
zaposlenih na 
vodstvenih delovnih 
mestih 

67 65,5 67 65,5 0 -1,5 

Skupno število 
zaposlenih na delovnih 
mestih skupine J 

75 73,5 75 73,5 0 -1,5 

Skupaj vsi zaposleni na 
delovnih mestih 
skupine J, E, G. 

77 75,5 77 75,5 0 -1,5 

SKUPAJ VSI 
ZAPOSLENI 

77 75,5 77 75,5 0 -1,5 
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Preglednica 6: Izobrazbena in starostna struktura zaposlenih  

ter struktura zaposlenih po spolu v letu 2013 

 

Spol I. 

tarifni 

razred 

II. 

tarifni 

razred 

III. 

tarifni 

razred 

IV. 

tarifni 

razred 

V. 

tarifni 

razred 

VI. 

tarifni 

razred 

VII. 

tarifni 

razred 

VIII. 

tarifni 

razred 

IX. 

tarifni 

razred 

Moški  0 0 0 4 5 1 7 1 0 

Ženske  0 6 0 5 19 6 17 3 3 

SKUPAJ  0 6 0 9 24 7 24 4 3 

Starostna 

struktura 

zaposlenih 

 

0 

 

49,68 

 

0 

 

48,25 

 

48,39 

 

48,57 

 

43,11 

 

46 

 

50 

 

Pri starostni strukturi zaposlenih je upoštevana povprečna starost v posameznem tarifnem razredu. V 

UKM je zaposlenih 79 oseb, od tega 62 žensk in 17 moških. Povprečna starost je 46,8 leti. Fluktuacija 

zaposlenih je minimalna in je posledica upokojitev in nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu. 

 

 

Preglednica 7: Število knjižničnih delavcev, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2013 

 

 Pridobivanje 

formalne 

izobrazbe 

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja  

in tečaji 

Daljša 

usposabljanja  

Doseženo 2013 3 77 38 - 

Načrt 2013 0 70 40 - 

 

V letu 2013 so se v UKM v lastnem interesu formalno izobraževali trije zaposleni. 77 zaposlenih se je 

usposabljalo na daljših strokovnih izobraževanjih, se udeležilo študijskih obiskov knjižnic ter 

mednarodnih konferenc in 38 zaposlenih na krajših usposabljanjih in tečajih. 
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Preglednica 8: Knjižnični delavci 31. 12. 2009/31. 12. 2010/31. 12. 2011/31. 12. 2012/31. 12. 2013 (stanje po delovnih mestih) 

 

 

Delovno mesto 

Redni – nedoločen 

polni delovni čas, 

financer MVŠZT 

Redni – 

krajši delovni čas, 

financer MVŠZT 

Redni – nedoločen 

polni delovni čas, 

financer MOM 

Redni – 

določen delov. 

čas 

 

SKUPAJ 

 
2

0
0

9
 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

Ravnatelj 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 

Bibliotekar 20 23 21 20 18 1 - 1 1 1 5 5 4 4 5 2 1 2 1 1 28 29 28 26 25 

Informatik 1 1 1 2 4 - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 2 3 4 

Višji knjižničar 2 3 3 3 3 - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - 3 4 4 4 4 

Knjižničar 19 17 18 18 18 - - - - - - - - - - - - 1 - - 19 17 19 18 18 

Knjižničarski 

manipulant 
6 6 5 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 5 5 5 

Knjigovez 5 5 5 5 4 - - - - - - - - - - - - - - 1 5 5 5 5 5 

Tehnični delavci 

in čistilci 
13 8 8 7 7 3 2 2 2 2 - - - - - 2 - - - - 18 10 10 9 9 

Upravno-administ. 

delavci 
7 7 7 8 8 - - - - - - - - - - - 2 - - - 7 9 7 8 8 

SKUPAJ 74 71 69 69 68 4 2 3 3 3 6 6 5 5 6 4 3 4 2 2 88 82 81 79 79 
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Preglednica 9: Delavci po bibliotekarskih nazivih  

(ki jih priznava komisija za priznanje kvalifikacij bibliotekarske stroke) 

na dan 31. 12. 2009/31. 12. 2010/31. 12. 2011/31. 12. 2012/31. 12. 2013 

 

 

Strokovni naziv 

Število delavcev z nazivi 

2009 2010 2011 2012 2013 

Bibliotekarski višji 

svetnik 

   1 1 

Bibliotekarski 

svetovalec 

1 1 1 - 1 

Višji bibliotekar 

specialist 

1 1 1 1 1 

Bibliotekar 

specialist 

3 3 3 3 3 

Višji bibliotekar 9 10 9 9 9 

Bibliotekar 14 14 14 14 14 

Višji knjižničarski 

referent 

4 4 4 4 4 

Višji knjižničar - - - - - 

Knjižničarski 

referent 

11 11 11 11 11 

Knjižničar 5 5 5 1 1 

SKUPAJ 48 49 48 44 45 

 

Knjižnični delavci pridobivajo nazive bibliotekarske stroke na podlagi Pravilnika o strokovnih nazivih 

v knjižnični dejavnosti. Ti nazivi knjižničnim delavcem v ostalih vrstah knjižnic prinesejo ustrezno 

umestitev oz. napredovanje v plačne razrede, knjižničnim delavcem v visokošolskih knjižnicah pa 

samo naziv, ki ga na podlagi predpisov o napredovanju v plačne razrede na UM le posredno lahko 

uveljavijo pri napredovanju. Knjižnični delavci UKM so zaradi tega in nepravilnosti pri prevedbi 

delovnih mest, na katera opozarjajo od leta 2008, umeščeni v nižje plačne razrede kot knjižnični 

delavci v ostalih vrstah knjižnic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

3.1.1   Kazalniki  uspešnosti knjižnične dejavnosti – knjižnični delavci  

 

Preglednica 10: Kazalci – knjižnični delavci (na dan 31. 12. 2011, 2012 in 2013) 

 

 2011 2012 2013 

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev 79 78 78 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice  48 49 48 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - 

katalogizatorjev 
34 33 31 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - 

bibliografov 
2 2 1 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice, ki 

sodelujejo pri zagotavljanju in razvijanju elektronskih storitev 

knjižnice 

3 5 5 

  

 

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

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

60,76 % 62,82 % 61,54 % 

 

 

 Število aktivnih uporabnikov na EPZ strokovnega delavca knjižnice 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

304,9 

uporabnikov/ 

delavca 

284,54 

uporabnikov/ 

delavca 

320,04  

uporabnikov/ 

delavca 

305,06 

uporabnikov/ 

delavca 

313,94 

uporabnikov/ 

delavca 

 

 

 Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na EPZ strokovnega delavca knjižnice 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

168,92 

uporabnikov/ 

delavca 

191,35 

uporabnikov/ 

delavca 

217,52 

uporabnikov/ 

delavca 

208,61 

uporabnikov/ 

delavca 

214,10 

uporabnikov/ 

delavca 

 

 

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

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

vseh knjižničnih delavcev 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

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

vseh EPZ zaposlenih v knjižnici-knjižničnih delavcev  

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

43,04 % 42,31 % 39,74 % 

 

 

 

3.2 Bibliografija zaposlenih UKM 

 

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

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

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

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

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

publicistične dejavnosti predstavljajo dejavnost svoje visokošolske knjižnice (priloga 3). 

 

Preglednica11 : Bibliografija zaposlenih UKM leta 2011. 2012 in 2013 

 

2011 2012 2013 

83 112 133 

 

 

 

3.3 Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu - raziskava 

 

Prva raziskava o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu je bila v UKM izvedena v študijskem letu 

2011/2012. Z anketnim vprašalnikom, ki ga je priporočila Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze, 

smo ugotavljali, ali so zaposleni zadovoljni s posameznimi dejavniki, ki vplivajo na pozitivno klimo in 

delovno počutje (odnosi med zaposlenimi, materialni delovni pogoji, delo in naloge, kariera, 

informiranost).  

 

Jeseni 2013 je bila izvedena raziskava z naslovom »Delovno mesto – pot do dobrega počutja« s strani 

zunanje raziskovalke, ki je nenehne izzive, gospodarsko krizo ter pospešeni tehnološki napredek 

prepoznala kot razmere, ki v organizacijah zahtevajo številne prilagoditve in ukrepe, ki imajo posledice 

tudi za zaposlene. Ti občutijo posledice v ravni motiviranosti za delo, pripadnosti organizaciji, kakovosti 

opravljenega dela ipd. Izjemnega pomena za vsako organizacijo je zato seznanjenost z dejavniki, ki 

povzročajo stres/psihično dobro počutje na delovnem mestu pri zaposlenih. Ohranjati visoko delovno 

motivacijo in s temu uspešnost pri delu pa kaže na spretnost organizacije pri obvladovanju in 

preprečevanju stresa in stresnih situacij ter vzpostavljanju optimalne organizacijske kulture in klime. 

 

Raziskava je bila izvedena z namenom prispevati k večji učinkovitosti ter obenem dobremu počutju 

zaposlenih UKM s pomočjo učinkovitega obvladovanja stresa in zagotavljanja dobrega počutja na 

delovnem mestu ter izboljšanja organizacijske kulture in posledično klime. 

 

Razdeljena je bila na več  faz: 

1) delavnica z vodstvenimi delavci; 
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2) delavnica z ostalimi zaposlenimi; 

3) izvedba raziskave za ugotavljanje dejavnikov, povzročajo stres/dobro počutje pri zaposlenih 

UKM, ter kako se zaposleni z njim spoprijemajo;   

4) predstavitev rezultatov raziskave; 

5) oblikovanje predlogov za obvladovanje stresa in vzpostavljanja dobrega počutja zaposlenih 

UKM na delovnem mestu; 

6) predlogi za izboljšanje organizacijske kulture ter poslovnega procesa nasploh. 

 

Obeh delavnic se je udeležilo 65 zaposlenih UKM (8 vodstvenih delavcev in 57 ostalih delavcev), ki so 

ob koncu izpolnili anonimne vprašalnike (priloga 4). Anketiranci so se izrekali o dejavnikih psihičnega 

počutja, zadovoljstvu z življenjem, psihološkem počutju, samospoštovanju, dejavnikih stresa na 

delovnem mest, posledicah stresa, premagovanju stresa ter organizacijski klimi.  

 

Na temelju zbranih podatkov je bila pripravljena deskriptivno statistiko za posamezna vprašanja. 

Obdelava podatkov je potekala ločeno za vodje ter ostale zaposlene.  

 
 

I. Psihično emocionalno dobro počutje 
 

 
- Vodje: se počutijo aktivni, pozorni 

zainteresirani, pripravljeni,  navdušeni 
(vrednosti nad 4) 

 

 
- Ostali: se počutijo aktivni, pozorni, 

pripravljeni, zainteresirani, odločni 
(vrednosti od 3,60 do 4) 

 
- Ostali zaposleni dosegajo nižje povprečne vrednosti pozitivnega počutja na delovnem 

mestu kot vodstveni delavci, prav tako pa tudi višje vrednosti negativnega počutja. 
 

 

II. Zadovoljstvo z življenjem 
 

 
- Vodje: zadovoljstvo z življenjem je 

nadpovprečno (vse trditve razen ene so 
dosegle vrednost nad 4). 

 

 
- Ostali: zadovoljstvo z življenjem je 

zmerno visoko (nobena trditev nima 
višje povprečne vrednosti od 4). 

 
- Zadovoljstvo z življenjem ostalih zaposlenih je v primerjavi z vodstvenimi delavci nižje, 

najnižjo vrednost je pri obojih doseglo dejstvo, da bi nekatere stvari v življenju spremenili, 
če bi lahko še enkrat živeli.  

 
 

III. Psihološko dobro počutje 
 

 
- Vodje: na splošno je psihološko počutje 

nadpovprečno. Za njih je življenje 
nenehen proces učenja, spreminjanja in 
rasti. Sami s sabo so zadovoljni in 
menijo, da so ljubeči in prijazni. 

 

- Ostali: psihološko dobro počutje je 
nadpovprečno, saj je večina trditev 
dosegla vrednosti, ki so višje od 
povprečja.  

 

- Psihološko dobro počutje ostalih zaposlenih je nekoliko nižje kot pri vodstvenih delavcih, 
vendar je pri obojih najvišjo povprečno vrednost dosegla trditev “Zame je življenje 
nenehen proces učenja, spreminjanja in rasti”. 
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IV. Samospoštovanje 
 

 
- Vodje: imajo nadpovprečno 

samospoštovanje, saj so povprečne 
vrednosti trditev višje od 4. 

 

 
- Ostali: samospoštovanje je  

nadpovprečno, vendar je nižje kot pri 
vodstvenih delavcih. 

 
 

- Najvišjo povprečno vrednost pri obojih beleži trditev “Čutim, da imam veliko dobrih 
lastnosti”. 

 
 

V. Stresorji na delovnem mestu 
 

 
- Vodje: največja stresorja sta nepravično 

ocenjevanje in slaba organiziranost 
dela. Relativno visoko pa so uvrščeni 
tudi stresorji: neenakomerna 
porazdelitev dela, odnos z 
nadrejenimi/podrejenimi in strah pred 
izgubo zaposlitve. 

 

 
- Ostali: pretežno so stresorje vrednotili 

nižje. Pomembni dejavniki stresa za njih 
so: nepravično ocenjevanje, slaba 
organiziranost dela, neenakomerna 
porazdelitev dela, časovna omejenost, 
medsebojni odnosi, organizacijska 
kultura. 

 
 

- Najnižjo povprečno vrednost ima pri obojih dejavnik delovni čas. 
 

 

VI. Posledice stresa 
 

- Vodje: posledice stresa niso hude, saj so 
zgolj štiri posledice imele nekoliko višjo 
vrednost od povprečja .  

 

 
- Ostali: stopnja stresa je nižja v 

primerjavi z vodji - štiri vrste posledic 
imajo nekoliko višje vrednosti od 
povprečja. 

 
- Vrtoglavica je pri obojih najmanjkrat posledica stresa na delovnem mestu.  

 
 

VII. Premagovanje stresa 
 

 
- Vodje: premagujejo stres tako, da si 

vzamejo kratek odmor in popijejo čaj ali 
kavo in šele nato si določijo prednostne 
naloge. 

 

 
- Ostali: v zvezi s stresom delujejo 

pozitivno, saj si določajo prednostne 
naloge, prav tako tudi obremenitve 
sprejemajo kot izziv. 

 
 

- Obojim ni lastno, da bi se o stresu pogovorili z vodjo.  
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VIII. Individualne tehnike premagovanja stresa 
 

 
- Vodje: kot najpogostejšo tehniko 

premagovanja stresa se poslužujejo 
spanja ter humorja in smeha. Prav tako 
pa so fizično aktivni, se zdravo 
prehranjujejo in upravljajo čas. 

 

 
- Ostali: poslužujejo se tehnik spanja, 

fizičnih aktivnosti, humorja in smeha. 
 

- Ne vodje ne ostali zaposleni ne poznajo in ne izvajajo alternativnih tehnik. 
 

 

IX. Organizacijska klima 
 

- Vodje: najvišje povprečne vrednosti 
(nad 6) so dosegle trditve: »UKM uživa 
ugled v okolju«, »Ponosni smo, da smo 
zaposleni v UKM«, »Delovni sestanki so 
redni«, »Zaposleni smo odgovorni« in 
»Zunaj UKM pozitivno govorimo o njej.« 

 

 
- Ostali: najvišje povprečne vrednosti 

(vendar pod 6) so dosegle trditve: 
»Zaposleni prispevamo k doseganju 
standardov kakovosti«, »Ponosni smo, 
da smo zaposleni v UKM«, »Zaposleni 
smo odgovorni za kakovost našega 
dela« in »Zunaj UKM pozitivno 
govorimo o njej.« 

 
- Pri obojih imajo podpovprečno vrednost trditve: »Slabo opravljeno delo je sankcionirano«, 

»Sodelavci si med seboj zaupamo« in »UKM ima vzpostavljeno nematerialno nagrajevanje 
sodelavcev.« 

 
 

Rezultati raziskave so bili predstavljeni zaposlenim UKM v dveh skupinah, tako da so se tega lahko 

udeležili vsi zaposleni ob nemotenem poteku delovnega procesa. Istočasno so bili seznanjeni s predlogi 

ukrepov za obvladovanje stresa in vzpostavljanja dobrega počutja zaposlenih UKM na delovnem 

mestu: 

 več sistematičnega timska dela (tudi na projektih), 

 vzpostavitev in izvajanje kariernega razvoja, vključno z vzgojo naslednikov,  

 razvijanje stila vodenja, ki goji zaupanje in omogoča, da so vodje na voljo zaposlenim, ki so v 

težavah, 

 sistem internega komuniciranja (intranet, interni časopis …), 

 teambuilding-i (skupne aktivnosti za izgradnjo zaupanja in dodatno izboljšanje medosebnih 

odnosov), 

 sistem nematerialnega nagrajevanja, 

 jasna merila za ocenjevanje rezultatov dela 

 jasna merila za dodeljevanje uspešnosti, 

 sistem opozoril/sankcij za slabo opravljeno oz. neopravljeno delo, 

 OPTIMALNO ORGANIZIRAN PROCES, temelječ na optimalni organizacijski strukturi, 

 zbor zaposlenih na temo medsebojni odnosi, 

 ukrepe/aktivnosti je potrebno definirati realno,  z odgovorno osebo, rokom izvedbe ter in 

sankcije/nagrade, 

 dosledno izvajanje letnih razgovorov. 
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Predlogi za izboljšanje organizacijske kulture ter poslovnega procesa nasploh pa so bili posredovani 

tudi vodstvu UKM: 

 Vsi vodje dosledno izvedejo letne razgovore.  

 

 Poslovodstvo mora čim prej izvesti reorganizacijo, ki je v teku in posledično prilagoditi tudi 

sistematizacijo delovnih mest. Vsak opis delovnega mesta mora biti zasnovan tako, da bodo 

vsakomur jasna pooblastila in odgovornosti ter njegove naloge. 

 

 Poslovodstvo je dolžno vzpostaviti transparenten sistem kriterijev ocenjevanja rezultatov dela. 

Ocenjevanje pa je potrebno izvesti z metodami ocenjevanja kot so npr. grafične ocenjevalne 

lestvice, vedenjsko zasnovane lestvice in vodenje s cilji. 

 

 Poslovodstvo bo odpravilo medsebojno nezaupanje na eni strani z učenjem empatije in 

teambuildingi, na drugi strani pa z obilico timskega dela. 

 

 Poslovodstvo mora glede na to, da zaposlene moti, da slabo delo ni sankcionirano, vzpostaviti 

sistem pozitivnih in negativnih vzpodbud ter sistem kazni in odprave vzpodbud. Kazni se 

morajo med drugim nanašati tudi na nepravočasno opravljanje nalog. 

 

 Vodstvo mora organizirati delavnico reševanja konfliktov. 

 

 Poslovodstvo mora opredeliti tako komunikacijo navzgor (komunikacijo od zaposlenih do 

vodstva) kakor tudi komunikacijo navzdol (komunikacija od vodstva do zaposlenih). Pri tem 

opredeli obliko komunikacije (sestanki, telefon, elektronska pošta, oglasna deska, intranet, 

govorice, interno glasilo,…) za sporočanje določenih vrst informacij. Prav tako pa tudi definira 

komunikacijske kanale (osebna komunikacija, interaktivni kanal, statični kanal). 

 

 Na temelju izvedenega ocenjevanja sposobnosti, za kar uporabljamo Myer Briggsov psihološki 

test, ocenjevalno središče in teste za ocenitev dela.  Na podlagi rezultatov se potem opredelijo 

potencialni kandidati za napredovanja na odgovornejša delovna mesta. Te zaposlene se v ta 

namen tudi sistematično razvija. 

 

 Poslovodstvo lahko vzpostavi materialno nagrajevanje (dopolnilno delovno razmerje) preko 

pridobitve in izvajanja domačih ter mednarodnih projektov. 

 

 Poslovodstvo opredeli nematerialno nagrajevanje, ki lahko vključuje: 

 

a) Delno svobodo pri določanju strukture delovnega dne:  

- ključni kader lahko opravlja delo delno doma;  

- zaposlenim, ki ne delajo neposredno z uporabniki, je dana možnost fleksibilnega 

delavnika;  

- zaposleni ima pravico do daljšega izostanka z dela;  

- zaposleni lahko izbere skrajšan delovni teden.  

 

b) Nagrade, ki se nanašajo na življenjski slog posameznika:  

- adrenalinski vikend;  

- plačilo stroškov športnega in kulturnega udejstvovanja.  
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c) Dajanje priznanj in nagrad ter pohval:  

- s strani neposredno nadrejenega kakor tudi ravnateljice; 

- preko objave v internih publikacijah ali na intranetu; 

- sprotna pohvala za dobro opravljeno delo. 

 

d) Izobraževanje:  

- vpliva na to, da je posameznik zaposljiv in zato mora biti povezano z njegovim delovnim 

mestom kakor tudi njegovimi željami in potrebami;  

- posameznik izkusi nove izzive in dobi nove ideje; še posebej je pomembno, da ima 

možnost udeležiti se izobraževanj, ki niso vezana zgolj na delo, ki ga opravlja, saj le-ta 

pripomorejo k zadovoljevanju njegovih potreb.   

 

e) Podpora pri sodelovanju v strokovnih organizacijah in združenjih:  

- čutijo se spoštovane;  

- spodbuda za nadaljnji strokovni razvoj.  

 

f) Podpiranje družbene vključenosti:  

- podpora ključnega kadra za vključevanje v projekte, ki so namenjeni za dobrobit družbe, 

s čimer podjetje poveže vrednote posameznika in vrednote podjetja;  

- velikokrat se izkaže pozitivna posledica tovrstne podpore posamezniku v povečani 

kreativnosti in inovativnosti ter v pridobivanju drugačnih izkušenj. 

 

g) Spreminjanje upravljavskih politik:  

- večja neodvisnost;  

- vključitev pri ustvarjanju poslovne strategije. 

 

h) Organizacija družabnih dogodkov 

- organizirane športne aktivnosti za zaposlene in za otroke;  

- poletni piknik za vse zaposlene;  

- prednovoletna zabava za vse zaposlene.  
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4 KNJIŽNIČNA ZBIRKA, STORITVE IN UPORABNIKI 

 

4.1     Knjižnična zbirka in drugi informacijski viri 

 

Podatki za knjižnično zbirko Univerzitetne knjižnice Maribor za koledarsko leto 2013 (vir: statistika 

Centra za razvoj knjižničarstva pri NUK, dalje CEZAR): 

 

SKUPAJ KNJIŽNIČNA ZBIRKA, PRIRAST IN ODPIS 

 

 

Preglednica 12: Skupaj knjižnična zbirka UKM V 2013 (inv. enote) 

 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

950.679 68.014 1.018.693 

 

 

Preglednica 13: Skupaj prirast knjižničnega gradiva UKM v 2013 (inv. enote) 

 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 
25.040 7.363 32.403 

 

 

Preglednica 14: Skupaj odpis knjižničnega gradiva UKM v 2013 (inv. enote) 

 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

3.578 30 3.608 

 

 

KNJIŽNO GRADIVO 

 

Preglednica 15: Zbirka knjižnega gradiva UKM v 2013 (inv. enote) 

 

 

Knjige, 

brošure 

Disertacije, 

mag., dipl., 

razisk. nal. 

 

Serijske 

publikacije 

 

 

Patenti 

 

 

Standardi 

Drugo 

knjižno 

gradivo 

 

 

SKUPAJ 

753.331 22.585 174.750 - 13 - 950.679 
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Preglednica 16: Prirast knjižnega gradiva UKM v 2013 (inv. enote) 

 

 
Knjige, 

brošure 

Disertacije, 

mag., dipl., 

razisk. nal. 

Serijske 

publikacije 

 

Patenti 

 

Standardi 

Drugo 

knjižno 

gradivo 

SKUPAJ 

Nakup 1.165 85 450 0 2 0 1.702 

Obvezni 

izvod po 

zakonu 

14.370 202 4.277 0 6 0 19.215 

Obvezni 

izvod 

ustanove  

153 213 56 0 0 0 422 

Zamena 70 1 59 0 0 0 130 

Dar 2.388 416 767 0 0 0 3.571 

SKUPAJ 18.506 917 5.609 0 8 0 25.040 

 

 

Preglednica 17: Odpis knjižnega gradiva UKM v 2013 (inv. enote) 

 

 

Knjige, 

brošure 

Disertacije, 

mag., dipl., 

razisk. nal. 

 

Serijske 

publikacije 

 

 

Patenti 

 

 

Standardi 

Drugo 

knjižno 

gradivo 

 

 

SKUPAJ 

2.025 8 1.545 0 0 0 3.578 

 

 

 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

 

Preglednica 18: Zbirka neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih V 2013 (inv. enote) 

 

 

Avdiovizualno 

gradivo 

Elektronske 

publikacije  

na fizičnih nosilcih 

 

Drugo neknjižno 

gradivo 

 

 

SKUPAJ 

39.508 6.601 21.905 68.014 
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Preglednica 19: Prirast neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih  

po načinu pridobivanja v 2013 (inv. enote) 

 

 

 

Avdiovizualno 

gradivo 

Elektronske 

publikacije na 

fizičnih nosilcih 

 

Drugo neknjižno 

gradivo 

 

 

SKUPAJ 

Nakup 98 27 28 153 

Obvezni izvod  

po zakonu 
5.213 634 1.165 7.012 

Obvezni izvod 

ustanove 
0 6 0 6 

Zamena 1 5 0 6 

Dar 25 53 108 186 

SKUPAJ 5.337 725 1.301 7.363 

 

 

Preglednica 20: Odpis neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih v 2013 (inv. enote) 

 

Avdiovizualno 

 gradivo 

Elektronske 

publikacije  

na fizičnih nosilcih 

 

Drugo neknjižno 

gradivo 

 

SKUPAJ 

19 9 2 30 

 

 

ELEKTRONSKI VIRI, DOSTOPNI NA DALJAVO 

 

Preglednica 21: Elektronski viri, dostopni na daljavo UKM (število naslovov na dan 31. 12. 2013) 

 

E-knjige: 

diplomske, 

magistrske, 

specialistične 

naloge in 

disertacije s 

celimi 

besedili 

 

 

 

 

 

 

Druge e-

knjige 

 

 

 

 

 

Naročene 

podatkovne 

zbirke 

 

 

 

 

Lastne 

kreirane 

podatkovne 

zbirke 

 

 

 

 

 

Drugi 

digitalni 

dokumenti 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ 

0 136.580 77 0 0 136.657 

 

 

TEKOČE NAROČENI NASLOVI SERIJSKIH PUBLIKACIJ 

 

Preglednica 22: Tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij UKM v 2013 

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

 

Časopisi, časniki Druge serijske publikacije SKUPAJ 

35.948 584 36.532 
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Od tega  

Število naslovov, ki so naročeni samo v tiskani obliki 2.136 

Število naslovov, ki so naročeni samo v elektronski obliki 34.313 

Število naslovov, ki so naročeni v tiskani obliki,  

hkrati pa smo si zanje zagotovili tudi dostop na daljavo: 
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4.1.1  Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – knjižnična zbirka 

 

Preglednica 23: Kazalci – knjižnično gradivo (2010, 2011, 2012, 2013) 

 

 2010 2011 2012 2013 

Velikost knjižnične zbirke  

(število enot) 
944.772 965.961 989.898 1.018.693 

Število tekoče naročenih naslovov 

(tiskanih in elektronskih) 

periodičnih publikacij 

6.584 8.454 9.495 36.532 

Letni prirast knjižničnega gradiva 

na fizičnih nosilcih zapisa (število 

enot) 

35.351 36.739 31.531 32.403 

Število enot knjižničnega gradiva, 

pridobljenega z nakupom 
6.595 6.255 2.639 1.855 

Število digitaliziranih naslovov iz 

lastne knjižnične zbirke 
10 11 25 385 

Letni prirast e-zaključnih del v 

Digitalno knjižnico UM 
3.616 4.216 4.621 3.491 

Število podatkovnih zbirk 66 72 67 77 

 

 

 Število enot knjižnične zbirke na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice 

 

2011 2012 2013 

45,58 

enot/uporabnika 

48,36  

enot/uporabnika 

53,44 

enot/uporabnika 

 

 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 

109,70 

enot gradiva/ 

uporabnika 

94,95 

enot gradiva/ 

uporabnika 

92,52 

enot gradiva/ 

uporabnika 

96,84 

enot gradiva/ 

uporabnika 

99,12 

enot gradiva/ 

uporabnika 
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 Število enot knjižnične zbirke na skupno število aktivnih uporabnikov 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

57,45 

enot gradiva/ 

uporabnika 

63,85 

enot gradiva/ 

uporabnika 

62,88 

enot gradiva/ 

uporabnika 

66,22 

enot gradiva/ 

uporabnika 

67,60 

enot gradiva/ 

uporabnika 

 

 

 Prirast knjižničnega gradiva na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice 

 

2011 2012 2013 

1,73 

enot/uporabnika 

1,54  

enot/uporabnika 

1,70 

enot/uporabnika 

 

 

 Prirast knjižničnega gradiva na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda/univerze 

 

2011 2012 2013 

3,52 

enot/uporabnika 

3,08  

enot/uporabnika 

3,15 

enot/uporabnika 

 

 

 Prirast knjižničnega gradiva na skupno število aktivnih uporabnikov 

 

2011 2012 2013 

2,39 

enot/uporabnika 

2,11 

enot/uporabnika 

2,15 

enot/uporabnika 

 

 

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

visokošolskega zavoda/univerze 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

0,83 

enote gradiva/ 

uporabnika 

0,66 

enote gradiva/ 

uporabnika 

0,60 

enote gradiva/ 

uporabnika 

0,26 

enote gradiva/ 

uporabnika 

0,18 

enote gradiva/ 

uporabnika 

 

 

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

uporabnikov 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

0,43 

enot gradiva/ 

uporabnika 

0,44 

enot gradiva/ 

uporabnika 

0,41 

enot gradiva/ 

uporabnika 

0,18 

enot gradiva/ 

uporabnika 

0,12 

enot gradiva/ 

uporabnika 

 



78 

 

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

visokošolskega zavoda/univerze (tiskane in elektronske publikacije) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

0,52 

periodičnih 

publikacij/ 

uporabnika  

0,66 

periodičnih 

publikacij/ 

uporabnika  

0,81 

periodičnih 

publikacij/ 

uporabnika  

0,93 

periodičnih 

publikacij/ 

uporabnika 

3,55 

periodičnih 

publikacij/ 

uporabnika 

 

 

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

uporabnikov (tiskane in elektronske publikacije) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

0,27 

 periodičnih 

publikacij/ 

uporabnika  

0,44 

periodičnih 

publikacij/ 

uporabnika  

0,55 

periodičnih 

publikacij/ 

uporabnika  

0,64 

periodičnih 

publikacij/ 

uporabnika 

2,42 

periodičnih 

publikacij/ 

uporabnika 

 

 

 Število naslovov zaključnih del Univerze v Mariboru vključenih v DKUM  

 

2010 2011 2012 2013 

3.616 

naslovov  

4.216 

naslovov 

4.621  

naslovov 

3.491 

naslovov 

 

 

 Delež (odstotek) gradiva v prostem pristopu 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

21,15 % 21,27% 20 % 17,14 % 17,66 % 
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4.2    Knjižnične storitve 

 

4.2.1 Uporaba knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov 

 

Preglednica 24: Statistika transakcij izposoje za UKM v študijskem letu 2011/2012,  

2012/2013 in 2013/2014 (Vir: COBISS - Kooperativni online bibliografski sistem in servisi)5 

 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Število izposoj 144.495 139.649 124.362 

Število rezervacij 40.278 47.072 43.396 

Število podaljšanj 176.855 172.502 187.843 

 

 

Preglednica 25: Statistika uporabe COBISS/OPAC-a za UKM v študijskem letu 2011/2012,  

2012/2013 in 2013/2014 (Vir: COBISS - Kooperativni online bibliografski sistem in servisi6 

 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Število priklopov 252.200 263.876 210.209 

Število iskanj 465.913 430.384 387.995 

Število izpisov 971.189 891.673 916.072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
6 Legenda: 
Število priklopov: število priklopov uporabnikov v COBISS/OPAC-u v izbrani lokalni bazi podatkov 
Število iskanj: število iskanj, ki so jih uporabniki naredili v COBISS/OPAC-u v izbrani lokalni bazi podatkov  
Število izpisov: število prikazanih zapisov v COBISS/OPAC-u, najdenih v izbrani lokalni bazi podatkov 
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4.2.2.1  Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti –  uporaba knjižničnega gradiva in drugih 

informacijskih virov 

 

Preglednica 26: Kazalci uporabe knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov  

(na dan 31. 12. 2011, 2012 in 2013) 

 

 2011 2012 2013 

Število izposojenih enot gradiva na dom 265.202 285.963 277.021 

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice 85.042 86.898 82.662 

Število medknjižnično izposojenih/posredovanih enot 

gradiva (v druge knjižnice in iz drugih knjižnic) 

2.796 1.996 2.068 

Število zahtevkov za medknjižnično izposojo 2.958 2.118 2.050 

Skupaj število izposojenih enot gradiva  350.244 372.861 359.683 

Število priklopov v knjižnični katalog COBISS/OPAC 

(statistika IZUM) 

200.217 273.183 260.476 

Število iskanj v knjižničnem katalogu COBISS/OPAC 

(statistika IZUM) 

553.544 458.629 423.628 

Uporaba storitve oddaljenega dostopa (št. prijav; 

izpolnjuje UKM) 

48.048 40.959 62.543 

Število vpogledov v elektronske vire (povzetek, 

celotno besedilo) v licencirane vire in zbirke v 

upravljanju knjižnice 

306.383 278.486 306.074 

Število prejetih informacijskih zahtevkov 17.991 18.309 19.377 

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov 17.991 18.309 19.377 

 

 

 Število izposojenih enot gradiva na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda 

 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

26,7 

izposoj/uporab.  

na dom 

25,4 

izposoj/uporab. 

 na dom 

27,98  

izposoj/uporab. 

 na dom 

26,96 

izposoj/uporab. 

 na dom 

10,4 

izposoj/uporab. 

v knjižnico 

8,15 

izposoj/uporab. 

v knjižnico 

8,50 

izposoj/uporab.  

v knjižnico 

8,04 

izposoj/uporab.  

v knjižnico 

37,1 

izposoj/uporab. 

33,55 

izposoj/uporab. 

36,48 

izposoj/uporab. 

35,00 

izposoj/uporab. 
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 Število izposojenih enot gradiva na aktivnega uporabnika knjižnice 

 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

17,9 

izposoj/uporab. na 

dom 

17,3 

izposoj/uporab. na 

dom 

19,13 

izposoj/uporab.  

na dom 

18,38 

izposoj/uporab.  

na dom 

7,1 

izposoj/uporab. 

v knjižnico 

5,5 

izposoj/uporab. 

v knjižnico 

5,81 

izposoj/uporab  

v knjižnico. 

5,49 

izposoj/uporab  

v knjižnico. 

25 

izposoj/uporab. 

22,80 

izposoj/uporab. 

24,94 

izposoj/uporab. 

23,87 

izposoj/uporab. 

 

 

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

namenjenih izposoji (obrat zbirke) 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

36,26 % 37,67 % 35,31 % 

 

 

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

naročila do prejema za deset naključno izbranih publikacija) 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

10 

minut/naročilo 

9 

minut/naročilo 

10 

minut/naročilo 

9,51 

minut/naročilo 

9,50 

minut/naročilo 

 

 

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

naključno izbranih publikacijah) 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

3,2 

dni/naročilo 

3,6 

dni/naročilo 

3,5 

dni/naročilo 

3,5 

dni/naročilo 

3,4 

dni/naročilo 

 

 

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

(uspešnost medknjižnične izposoje) 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

94,52% 94,24 % 99,13 % 
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 Delež (odstotek) gradiva, ki se nahaja na ustreznem mestu v prostem pristopu (urejenost 

prostega pristopa; pri dvajset naključno izbranih publikacijah) 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

80 % 82 % 83 % 89 % 91 % 

 

 

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

knjižnice 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

19,94 

vpogledov/uporabnika 

18,63  

vpogledov/uporabnika 

20,31 

vpogledov/uporabnika 

 

 

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

knjižnice z visokošolskega zavoda 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

45,5 

vpogledov/ 

uporabnika 

40,4 

vpogledov/ 

uporabnika 

29,34 

vpogledov/ 

uporabnika 

27,24 

vpogledov/ 

uporabnika 

29,78 

vpogledov/ 

uporabnika 

 

 

 

4.2.1.2    Zadovoljstvo  uporabnikov s storitvami Univerzitetne knjižnice Maribor - anketa 

 

Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov s knjižničnimi storitvami je pomemben dejavnik pri 

ugotavljanju kakovosti delovanja knjižnice. Ankete o zadovoljstvu uporabnikov so v zadnjih letih tako 

postale stalnica v delovanju UKM, s katerimi zbiramo mnenja uporabnikov o splošnih in utečenih 

storitvah UKM, o novih storitvah ali pa so ankete tematsko naravnane (npr. anketa o ponudbi 

elektronskih publikacij UKM v štud. letu 2010/2011).   

 

V študijskem letu 2013/2014 smo anketo o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami UKM izvedli med 16. 

1. in 5. 2. 2014. Anketo, ki je vsebovala 21 vprašanj (priloga 5)  smo izvedli v spletni obliki, manjše 

število natisnjenih vprašalnikov pa smo razdelili tudi po prostorih UKM. Uporabnike smo k 

izpolnjevanju ankete povabili z utečenimi oblikami obveščanja uporabnikov (spletna stran UKM, FB, 

informacijske table v knjižnici in čitalnici ČUK, letaki na študijskih mestih v knjižnici in čitalnici ČUK), za 

pomoč pri obveščanju študentov pa smo poprosili tudi Študentski svet UM. Anketo je izpolnilo 1406 

uporabnikov, kar predstavlja 7,4 % potencialnih uporabnikov. Med anketiranci je bilo več kot polovica 

(52,9 %) takih, ki UKM obiskujejo dnevno, tedensko ali večkrat na mesec. Več kot polovica  anketirancev 

(56,7%) je bila študentov Univerze v Mariboru. Največ anketiranih uporabnikov je bilo starih od 21-30 

let (54,9%). Med uporabniki, ki so se odzvali na anketo je bilo kar 62,4% žensk. Rezultati ankete so bili 

sledeči: 
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1. Koliko let že obiskujete UKM? 

 

Preglednica 27: Obdobje obiskovanja UKM 

 

Obdobje Odstotek 
Število  

anketirancev 

manj kot 1 leto 12,1% 169 

1 do 3 leta 20,2% 282 

več kot 3 leta 67,7% 947 

Skupaj odgovorov  1398 

Skupaj brez odgovora 8 

 

 

2. Kako pogosto obiskujete UKM? 

 

 

Graf 1: Pogostost obiska  

 

3. Ob katerih urah ponavadi obiskujete UKM? 

 

 

Graf 2: Čas obiska UKM 

4,7%

14,7%

33,5%

47,1%

Kako pogosto obiskujete UKM?

vsak dan

vsaj enkrat na teden

večkrat na mesec

nekajkrat letno

21,4%

45,1%

56,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

med 8.00 in 11.00 med 11.00 in 15.00 med 15.00 in 19.00

Ob katerih urah ponavadi obiskujete UKM?
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4. Ali obiskujete čitalnico Univerzitetne knjižnice Maribor ČUK? 

 

 

Graf  3: Obisk čitalnice ČUK 

 

5. Kdaj najpogosteje obiskujete čitalnico ČUK? 

 

 

Graf 4: Čas obiska čitalnice ČUK 

 

 

 

 

 

25,6%

74,4%

Ali obiskujete čitalnico Univerzitetne knjižnice Maribor ČUK?

da ne

37,7%

47,7%

28,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

od 12. ure do 16. ure od 16. ure do 20. ure od 20. ure do 24. ure

Kdaj najpogosteje obiskujete čitalnico ČUK?
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6. Ali vam odpiralni čas po odprtju čitalnice ČUK ustreza? 

 

 

Graf 5: Ustreznost odpiralnega časa čitalnice ČUK 

 

7. Na kakšen način pridobivate informacije o UKM? 

 

 

Graf 6: Način pridobivanja informacij o UKM 

 

 

 

 

88,3%

11,7%

Ali vam odpiralni čas po odprtju čitalnice ČUK ustreza?

da ne

10,0%

86,7%

10,1%
5,0%

40,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

po telefonu preko spletne
strani

preko
družbenih

omrežij

preko medijev osebno v
knjižnici

Na kakšen način pridobivate informacije o UKM?
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8. Kako ste na splošno zadovoljni s kakovostjo storitev Univerzitetne knjižnice Maribor? 

 

 

Graf 7: Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami UKM 

 

9. Zakaj obiskujete UKM?  

 

Preglednica 28: Razlogi za obisk UKM 

 

Razlogi za obisk UKM Odstotek Število odgovorov 

izposoja in uporaba študijskega gradiva 90,6% 1265 

izposoja in uporaba gradiva za prosti čas 47,6% 665 

prelistavanje revij in časopisov 16,0% 223 

kot študijski prostor v čitalnici UKM 31,9% 446 

uporaba čitalnice ČUK 14,8% 206 

uporaba osebnega računalnika ali interneta 10,9% 152 

uporaba brezžičnega internetnega omrežja 13,3% 185 

osebni stik s strokovnimi referenti 6,0% 84 

uporaba storitev medknjižnične izposoje 10,4% 145 

uporaba storitev Enote za domoznanstvo 3,5% 49 

pridobivanje informacij o gradivu in iz gradiva 12,2% 170 

izobraževanje (tečaji, predstavitve) 8,7% 122 

razstavna dejavnost 13,8% 193 

Turnerjeva čitalnica 2,2% 31 

drugo (napišite) 30 

Skupaj odgovorov  1396 

Skupaj brez odgovora 10 

 

 

 

1,5%

55,9%

39,2%

3,5%

Kako ste na splošno zadovoljni s kakovostjo storitev Univerzitetne 
knjižnice Maribor?

nisem zadovoljen

sem zadovoljen

sem zelo zadovoljen

neopredeljen
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10. Kako ste zadovoljni s knjižnično zbirko UKM?  

 

Preglednica 29: Zadovoljstvo uporabnikov s knjižnično zbirko 

 

Zadovoljstvo s 
knjižnično zbirko 

nisem 
zadovoljen 

sem 
zadovoljen 

sem zelo 
zadovoljen 

ne 
poznam 

ne-
opredeljen 

Število  
anketirancev 

zbirka učbenikov in 
ostalega študijskega 
gradiva 

55 769 463 31 62 1380 

zbirka tiskanih knjig 46 728 420 69 89 1352 
zbirka tiskanih revij 41 558 288 249 179 1315 
zbirka elektronskih virov 103 502 248 291 178 1322 
založenost z gradivom v 
tujih jezikih 

139 664 264 135 126 1328 

število izvodov 
posameznega naslova 
za izposojo 

262 780 163 41 106 1352 

možnost vplivanja na 
oblikovanje knjižnične 
zbirke ("predlog za 
nakup") 

77 324 103 561 251 1316 

Vaši predlogi 66 
Skupaj odgovorov  1395 

Skupaj brez odgovora 11 
 

11. Kako se znajdete pri iskanju gradiva v prostem pristopu? 

 

 

Graf 8: Iskanje gradiva v prostem pristopu 
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Kako se znajdete pri iskanju gradiva v prostem pristopu?
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12. Junija 2013 smo ukinili Učno zbirko in preuredili postavitev gradiva v prostem pristopu. 

Označite, s katerimi trditvami se strinjate.  

 

Preglednica 30: Zadovoljstvo uporabnikov s knjižnično zbirko 

 

Mnenje o preureditvi gradiva Odstotek 
Število  

anketirancev 

princip Učne zbirke mi je bil ljubši 5,6% 76 
všeč mi je, da je gradivo iste tematike le na enem mestu 37,1% 508 
nova postavitev gradiva je enostavnejša in hitrejša za uporabo 16,5% 226 
novo postavitev gradiva sem zlahka osvojil 12,1% 166 
novo postavitev sem težko osvojil 2,9% 40 
nisem opazil razlike 16,5% 226 
neopredeljen 39,3% 538 

Skupaj odgovorov  1369 
Skupaj brez odgovora 37 

 

13. Ali poznate možnost predlaganja nakupa z izpolnitvijo obrazca Predlog za nakup na spletni 

strani UKM? 

 

 

Graf 9: Poznavanje obrazca Predlog za nakup na spletni strani 

 

 

 

 

2,0%

11,3%

81,8%

4,9%

Ali poznate možnost predlaganja nakupa z izpolnitvijo obrazca Predlog za 
nakup na spletni strani UKM?

poznam, sem že uporabil

poznam, nisem še uporabil

ne poznam

neopredeljen
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14. Ali veste, da se lahko za pomoč pri zahtevnejšem iskanju informacij obrnete na bibliotekarje - 

strokovne referente? 

 

Graf 10: Pomoč strokovnega referenta 

 

15. Ali poznate vlogo strokovnega referenta v UKM? Označite storitve, ki ste jih že uporabili.  

Preglednica 31: Storitve strokovnega referenta 

Storitve strokovnega referenta Odstotek 
Število  

anketirancev 

iskanje zahtevnejših informacij v knjižničnem katalogu 32,5% 448 
iskanje informacij v elektronskih podatkovnih zbirkah 22,1% 305 
pomoč pri zasnovi raziskovalne teme  
(identifikacija znanja npr. za diplomsko delo) 

5,5% 76 

pomoč pri pravilni uporabi znanstvenega aparata (npr. citiranje) 3,6% 49 
pomoč pri izbiri ustrezne literature 21,1% 291 
udeležba na usposabljanjih iz informacijske pismenosti 2,1% 29 
bibliometrične analize 1,8% 25 
oblikovanje tematskih bibliografij 1,3% 18 
udeležba na prireditvenih dejavnostih (novosti v UKM, filmski 
večeri, literarna branja, tematske razstave ...) 

5,1% 71 

nisem uporabil njihovih storitev 27,1% 374 
ne poznam 29,8% 411 

Skupaj odgovorov  1380 
Skupaj brez odgovora 26 

  

52,2%

29,0%

13,4%

2,8% 2,5%

Ali veste, da se lahko za pomoč pri zahtevnejšem iskanju informacij obrnete na 
bibliotekarje - strokovne referente?

da, sem že uporabil to možnost

da, ampak še nisem uporabil te
možnosti

ne, ne poznam

znajdem se sam

neopredeljen



90 

 

16. Če ste že poiskali pomoč strokovnih referentov, kako ste z njimi navezali stik?  

Preglednica 32: Način stika s strokovnim referentom 

Način stika s strokovnim referentom Odstotek 
Število  

anketirancev 

osebno, v knjižnici 79,7% 739 
po telefonu 12,3% 114 
po elektronski pošti 9,6% 89 
preko družbenih omrežij 0,5% 5 
drugo 15,2% 141 

Skupaj odgovorov  927 
Skupaj brez odgovora 479 

 

17. Prosimo, da ocenite Univerzitetno knjižnico Maribor kot celoto. 

 

Preglednica 33: Ocena UKM kot celote 

Ocena UKM kot celote 
se ne 

strinjam 
se 

strinjam 
se povsem 

strinjam 
ne- 

opredeljen 
Število  

anketirancev 

UKM je odprta in prijazna ustanova 23 610 723 22 1378 
storitve UKM podpirajo moj študij in 
raziskovanje 

33 625 638 61 1357 

UKM vpliva na kakovost in 
učinkovitost mojega študija in dela 

58 662 529 105 1354 

UKM ima posluh za želje in potrebe 
svojih uporabnikov 

54 670 392 257 1373 

UKM sledi razvoju novih 
informacijskih tehnologij 

76 678 382 229 1365 

Vaši predlogi 43 
Skupaj odgovorov  1389 

Skupaj brez odgovora 17 
 

18. Vaš trenutni status: 

 

Graf 11: Status anketirancev 

56,7%

5,3%

1,9%

34,1%

2,0%

Vaš trenutni status:

študent UM

študent drugih visokošolskih zavodov

srednješolec

ostalo

ne želim odgovoriti
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19. Starost: 

 

Preglednica 34: Starost anketirancev 

 

Starostna skupina Odstotek 
Število  

anketirancev 

15 do 20 let 12,2% 170 
21 do 30 let 54,9% 764 
31 do 50 let 22,8% 318 
50 let in več 9,0% 125 
ne želim odgovoriti 1,1% 15 

Skupaj odgovorov  1392 
Skupaj brez odgovora 14 

 

20. Spol: 

 

Preglednica 35: Spol anketirancev 

 

Spol Odstotek 
Število  

anketirancev 

moški 36,1% 502 
ženski 62,4% 868 
ne želim odgovoriti 1,4% 20 

Skupaj odgovorov  1390 
Skupaj brez odgovora 16 

 

 

 

Anketo je izpolnilo največ stalnih uporabnikov (67,7%), to so tisti, ki knjižnico obiskujejo že več kot tri 

leta. 52,9 % jih knjižnico obišče dnevno, tedensko oz. večkrat na mesec in sicer ponavadi med 15. in 

19. uro (56,1%). Največ anketiranih uporabnikov knjižnico obišče zaradi izposoje in uporabe študijskega 

gradiva (90,6%). 47,6 % jih knjižnico obišče zaradi izposoje in uporabe gradiva za prosti čas, 31,9% pa 

zaradi študijskega prostora v čitalnicah UKM.  

 

Med anketiranimi je bilo sicer kar 74,4 % takšnih, ki ne obiskujejo čitalnice Čuk. Tisti, ki jo obiščejo, jo 

obiščejo največkrat med 16. in 20. uro (47,7%). Večini teh odpiralni čas čitalnice ČUK ustreza (88,3%). 

 

Informacije o UKM največ uporabnikov pridobiva na spletni strani (86,6%) ali pa osebno v knjižnici 

(40%).  

 

Na splošno je s kakovostjo storitev UKM zadovoljnih ali zelo zadovoljnih kar 95,1 %. Le 1,5% jih s 

kakovostjo storitev ni zadovoljnih. S knjižnično zbirko je v povprečju zadovoljnih ali zelo zadovoljnih 

72,5 % uporabnikov. Najbolj so zadovoljni z zbirko učbenikov in ostalega študijskega gradiva (89,13 %) 

ter z zbirko tiskanih knjig (84,9 %). Z založenostjo knjig v tujih jezikih jih je zadovoljnih 69,9 % 

anketiranih. Izstopa podatek, da 42,6% uporabnikov ne pozna možnosti vplivanja na oblikovanje 
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knjižnične zbirke oz. da ne pozna obrazca »predlog za nakup« (81,8 %). Primerjava z anketo, ki smo jo 

izvedli februarja 2013 kaže, da s to možnostjo uporabniki še zmeraj niso najbolje seznanjeni. Že leta 

2013 se je 52,9% uporabnikov o zadovoljstvu z možnostjo vplivanja na oblikovanje knjižnične zbirke 

odločilo za neopredeljen odgovor (med ponujenimi odgovori ni bilo »ne poznam«).  

 

Pri vprašanju o ukinitvi Učne zbirke in preureditvi postavitve gradiva v prostem pristopu je 37,1 % 

uporabnikov všeč, da je gradivo iste tematike le na enem mestu, še 16,5 % pa se zdi, da je nova 

postavitev enostavnejša in hitrejša za uporabo ter da so jo zlahka osvojili (12,1 %). 

 

Pri iskanju gradiva v prostem pristopu je 74,3% uporabnikov samostojnih in ne potrebujejo pomoči 

knjižničarja, če pa že, pa prosijo za pomoč informatorja (41,1 %). Več kot pol anketiranih uporabnikov 

(52,2%) je že uporabilo pomoč strokovnih referentov pri zahtevnejšem iskanju informacij. Pomoč 

strokovnih referentov so uporabili še pri iskanju informacij v elektronskih podatkovnih zbirkah 22,1 % 

ali pri izbiri ustrezne literature (21,1 %). Kar 79,7% uporabnikov je s strokovnim referentom navezalo 

stik osebno v knjižnici.  

 

Več kot polovica anketiranih (52,5%) se povsem strinja, da je UKM odprta in prijazna ustanova. Prav 

tako se jih kar 47 % povsem strinja, da storitve UKM podpirajo njihov študij in raziskovanje. 48,9% se 

jih strinja, da UKM vpliva na kakovost in učinkovitost njihovega študija in dela. 48,8% se jih tudi strinja, 

da ima UKM posluh za želje in potrebe svojih uporabnikov. 49,7% uporabnikov pa se strinja, da UKM 

sledi razvoju novih informacijskih tehnologij.  

 

V zadnjem delu ankete so uporabniki lahko podali svoja mnenja, želje ali predloge. Od zapisanih je 

največ pohval in spodbud za uspešno nadaljevanje dosedanjega dela Univerzitetne knjižnice Maribor, 

drugače pa so uporabniki predlagali še daljši odpiralni čas knjižnice in čitalnice ČUK, več izvodov 

študijskega in strokovnega gradiva ter posodobitev knjižnične zbirke z novejšim gradivom ter 

posodobitev računalnikov. 
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4.2.2  Izobraževalna in svetovalna dejavnost UKM 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

skrbno načrtuje in izvaja po vnaprej zastavljenih ciljih  programov.  

 

Univerzitetna knjižnica Maribor je tudi v letu 2013/2014 nadaljevala z aktivnostmi informacijskega 

opismenjevanja študentov, dijakov in ostalih uporabnikov knjižnice. Pripravila je prenovljen program 

izobraževalnih vsebin. V navedene aktivnosti je vključila tako brezplačne kot  plačljive oblike 

informacijskega opismenjevanja.  

 

 

BREZPLAČNA IZOBRAŽEVANJA 

 

1. Osnovne informacije o knjižnici in medgeneracijsko povezovanje 

 

a) Osnovne informacije o knjižnici z vodenim ogledom 

Osnovne informacije o knjižnici z vodenim ogledom so namenjene manjšim skupinam (do 6) in 

posameznikom. Ogled traja 15 minut in se izvaja od ponedeljka do petka med 12. in 13. uro. Izven 

navedenega termina je ogled možen po dogovoru.  

 

Program  

Obiskovalcem razkažemo prostore v prostem pristopu ter jih seznanimo z dejavnostjo in storitvami 

knjižnice, pri tem pa upoštevamo smer študija oz. področje zanimanja. 

 

Segmenti predstavitve zajemajo seznanitev z/s: 

— vpisnimi pogoji, 

— osnovno postavitvijo gradiva (skladišče in prost pristop), 

— osnovnimi informacijami o posebnih zbirkah v UKM, 

— dostopom do e-knjig in paketov e-časopisov na UM,  

— možnostmi informacijskega in kulturno umetniškega opismenjevanja 

organiziranih skupin in posameznikov, 

— uporabo IKT tehnologije v knjižnici, 

— možnostjo uporabe brezžičnega internetnega omrežja WiGuestUKM, 

LIBROAM, EDUROAM,  

— spletno stranjo UKM, 

— prostori za samostojno ali skupinsko delo, 

— kotičkom za uporabnike s posebnimi potrebami in razpoložljivo opremo, 

— prireditvami in razstavami v tekočem mesecu ter drugimi dejavnostmi UKM, 

— novostmi: ČUK – čitalnica UKM idr. 
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b) Medgeneracijsko povezovanje: digitalni domorodci informirajo digitalne priseljence  

Program obsega demonstracijo uporabe IKT tehnologije v UKM za iskanje informacij v spletnem 

katalogu COBISS/OPAC, uporabo mCOBISS-a, programske opreme Office (Word, Excel, PowerPoint), 

informacije o dostopu do brezžičnega omrežja, uporabo tablice, mikrofilma, mikrofiša, skenerja itd.). 

Program je namenjen medgeneracijskemu druženju in uporabi IKT tehnologije v UKM. Izvaja se: 

—  dvakrat letno (po predhodnem razpisu programa) in/ali 

—  individualno po dogovoru in predhodni prijavi (obvezna najava vsaj 3 dni pred 

želenim obiskom). 

 

2. Knjižnično-informacijsko opismenjevanje  

 

a) Knjižnično-informacijsko opismenjevanje za študente v letu 2013 

— skupinska izobraževanja (18 modulov) 

— individualna izobraževanja  

o informativno – ob vpisu (informator) 

o poglobljeno  

 iskanje virov in literature v podatkovnih zbirkah dostopnih na 

UM, 

 priprava disertabilnosti, relevantnosti 

 faktor vpliva revij iz baz podatkov JCR, SCOPUS 

 uporaba osebne bibliografske zbirke EndNote v funkciji 

dokumentiranja. 

— Uvajalni teden za bruce (zadnji teden v septembru 2013) 

— Študentski oktober v UKM (oktober 2013) 

— Za študente s posebnimi potrebami  

— Za tuje študente 

— Vabljena predavanja (Office 365; predstavitev novosti ponudnikov 

podatkovnih zbirk (WOS, SCOPUS, PQ, SD, EBSCO itd.). 

 

b) Knjižnično-informacijsko opismenjevanje za dijake v letu 2013 

— Skupinska izobraževanja v okviru knjižnično informacijskih znanj (v 

nadaljevanju KIZ): 6 modulov 

— individualna izobraževanja 

o informativno – ob vpisu (informator) 

o poglobljeno  

 iskanje virov in literature v podatkovnih zbirkah dostopnih na 

UM 

 uporaba osebne bibliografske zbirke EndNote v funkciji 

priprave seminarske in raziskovalne naloge 

— Za dijake s posebnimi potrebami (kotiček za slepe in slabovidne) 

— Predstavitve za dijake iz oddaljenih lokacij 

— Vabljena predavanja (mCOBISS, Varna raba interneta, Pouk je dolgočasen – 

vključite mobilno napravo, stat.si, ADP, Sistory Zgodovina Slovenije itd.). 
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3. Kulturno-umetniško opismenjevanje 

 

a) Sprehodi iz knjižnice v mesto 

Program obsega serijo enournih tematskih sprehodov v katerih sprehajalce popeljemo od izbranih 

virov v knjižnici do z njimi povezanimi prostori v mestu. Program se izvaja po urniku. 

 

b) Domofil(m) – lokalne filmske pripovedi 

Domofil(m) je zbirka 34 dokumentarnih filmov z domoznansko tematiko, ki jih je UKM večinoma 

pridobila iz arhiva RTV Slovenija. Prikazujejo biografije pomembnih osebnosti ter zgodovino ustanov in 

fenomenov Maribora s širšo okolico. Po dogovoru je možen skupinski čitalniški ogled posameznega 

filma v Glazerjevi dvorani UKM (najmanj 10 oseb).   

 

 

IZOBRAŽEVANJA PO CENIKU UKM ALI S KOTIZACIJO 

 

1. Predstavitev zbirk in posebnosti UKM 

 Popestrimo šolo: UKM skozi zgodovinska obdobja 

 Knjižnična srebrnina 

 Predstavitev poklica knjižničar – bibliotekar, knjigovez 

 Kako nastane knjiga 

 Maistrova knjižnica 

 Glasbena in filmska zbirka 

 Zbirka drobnih tiskov 

 

2. Knjižnično-informacijsko opismenjevanje 

 skupinska izobraževanja za uporabnike drugih univerz v Sloveniji (Moduli za študente UM) 

 poizvedbe 

 disertabilnost 

 

3. Kulturno-umetniško opismenjevanje 

 Izrazi.se – šola igre, sproščenega nastopa in pozitivne komunikacije 

 Filmika – zabavna šola filma za vse generacije (2013) 

 Mini Filmika: Kako nastane film – izbirne vsebine za osnovnošolce in dijake. 

 

Preglednica 36: Usposabljanja uporabnikov v letu 2013 

 

Oblika usposabljanja Število udeležencev Število ur 

Individualno usposabljanje 1.858 204 

Skupinsko usposabljanje 3.212 163 

Skupaj 5.070 367 
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STORITVE NA PODROČJU INFORMACIJSKEGA OPISMENJEVANJA ŠTUDENTOV   

 

Moduli informacijskega opismenjevanja za študente 

V študijskem letu 2013/2014 smo posodobili obstoječe izobraževalne module za študente UM in širše 

ter dodali naslednje nove tečaje IO, ki dopolnjujejo in poglabljajo znanja in spretnosti obstoječih 

študijskih programov.  

 Modul 16: Uporaba orodja za citiranje (EndNote). 

 Modul 17: Povečajte svoj raziskovalni vpliv. 

 Modul 18: Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov.  

 

Univerzitetna knjižnica Maribor ponuja 18 izobraževalnih modulov, katerih vsebine dopolnjujejo 

študijski in raziskovalni proces na UM.  Izobraževalne module smo razdelili v štiri tematske sklope. 

 

A. OSNOVE INFORMACIJSKEGA OPISMENJEVANJA 

Prvi trije moduli predstavljajo uvod v IO študentov v funkciji izravnave razlik v pridobljenih znanjih in 

spretnostih do vstopa v visokošolski zavod na področjih poznavanja osnovnih pojmov iz knjižnično 

informacijskih znanj in drugih znanj (uporaba kataloga COBISS/OPAC, m COBISS,  iskanje in vrednotenje 

virov in literature, osnove iskanja na spletu, osnovne informacije o podatkovnih zbirkah in paketih e-

časopisov dostopnih na UM itd.).  

 

B. VIRI IN LITERATURA ZA POSAMEZNA ZNANSTVENA PODROČJA 

Naslednjih 9 modulov (Moduli 4 – 12) je namenjenih predstavitvi informacijskih virov z različnih 

strokovnih področij s primeri iskanj v ustreznih podatkovnih zbirkah. Naš cilj je, da študentje osvojijo 

iskanje, vrednotenje in uporabo pridobljenih informacij s svojega strokovnega področja ter, da 

uporabljajo vire in literaturo v skladu z etičnimi pravili in zakonskimi predpisi.  Tako se usposabljajo za 

obvladanje znanj in spretnosti in vključevanje le-teh v znanstveno in raziskovalno delo izbranega 

študijskega programa. 

 

C. ZNANSTVENO KOMUNICIJANJE 

Moduli 13, 15, 16, 17 in 18 so namenjeni znanstvenemu komuniciranju v funkciji poznavanja načel 

znanstvenega publiciranja, vrednotenja bibliografij,  odprtega dostopa do znanstvenih del in 

raziskovalnih podatkov. 

 

D. ZA TUJE ŠTUDENTE organiziramo dve predstavitvi letno v okviru sodelovanja z ESN Maribor 

(Študentsko društvo Erasmus) ter individualna izobraževanja ob vpisu. Prilagojene oblike modulov smo  

izvajali tudi na oddaljenih lokacijah fakultet UM.  

 

Moodle (nadaljevanje aktivnosti) 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor je v študijskem letu 2013/2014 nadaljevala z aktivnostmi 

informacijskega opismenjevanja študentov preko spletne učilnice Moodle ter s pripravo modulov za 

izvedbo izobraževanja na daljavo.  
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MODULI INFORMACIJSKEGA OPISMENJEVANJA ZA DIJAKE 

 

V šolskem letu 2013/2014 smo okviru Učnega načrta KIZ izvajali informacijsko opismenjevanje za dijake 

mariborskih in okoliških gimnazij in drugih srednjih in strokovnih šol  v okviru naslednjih šestih 

modulov:  

 MODUL 1: Knjižnično informacijsko opismenjevanje dijakov 1. in 2. letnikov. 

 MODUL 2: Knjižnično informacijskega opismenjevanja dijakov 3. in 4. letnikov. 

 MODUL 3: Kako pripraviti seminarsko/maturitetno nalogo (delavnice iskanja 

gradiva/literature, vrednotenja rezultatov, lokacija in dostop do virov in literature ter njihova 

uporaba v skladu z etičnimi pravili in zakonskimi predpisi).  

 MODUL 4: Nacionalni projekt Rastem s knjigo 2013. 

 MODUL 5: Predstavitev storitev in dejavnosti za dijake z oddaljenih lokacij. 

 MODUL 6: Kako uporabljam tehnologijo v knjižnici (mCOBISS, uporaba tabličnih računalnikov, 

programske opreme Office, funkcionalnost in uporaba spletnih obrazcev, tiskanje, Moja 

knjižnica …).   

Glede na potrebe srednješolskih izobraževalnih programov smo KIZ, nadgradili, povezali in popestrili z 

vrsto vabljenih predavanj kot npr.: Predstavitev portala STAT.SI, ADP, SISTORY Zgodovina Slovenije, 

Varna raba interneta, mCOBISS, itd. 

 

 

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

 

V šolskem letu 2013/2014 se je Univerzitetna knjižnica Maribor povezala tudi z lokalnimi 

osnovnošolskimi izobraževalnimi ustanovami v okviru delavnice Kako nastane knjiga. Program izvaja  

slovenski pesnik, pisatelj, dramatik in knjižničar Borut Gombač v sodelovanju s knjigoveznico UKM 

(Stenčas knjigoveznice). Učenci se seznanijo z avtorjevo idejo za nastanek pesmi/knjige, ki jo preko 

delavnice nadgradijo z informacijami o akterjih, ki pri nastanku knjige sodelujejo (pisatelj, ilustrator, 

urednik, založnik, tiskar …). Program se v okviru kroskorikularne teme povezuje s KIZ za osnovno šolo 

v funkciji učinkovitega in uspešnega doseganja ciljev na področju opismenjevanja in učenja. 

 

 

TUTORSKI SISTEM UKM 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor je v letu 2011 sodelovala pri predstavitvi aktivnosti tutorstva na UM 

tako, da je pripravila in predstavila osnutek programa Bibliotekar tutor. V okviru sklopa predstavitev 

primer dobre prakse (Knjižničar tutor, Študentski oktober v UKM, Knjižnični kje in kaj, S klikom do 

znanja itd.) je s široko ponudbo knjižničnih storitev predstavila aktivnejše vključevanje študentov v 

univerzitetno življenje ter jim nudila pomoč pri razreševanju študijskih problemov na začetku študija, 

med njim ter ob njegovem zaključevanju.  

 

Na Univerzi v Mariboru se Tutorski sistem uvede v študijskem letu 2012/2013 na podlagi dokumenta 

Tutorski sistem Univerze v Mariboru (marec, 2011). Na podlagi navedenega dokumenta vzpostavi UKM 

delovno skupino, ki bo pripravila dokument permanentnega sistema Bibliotekarjev tutorjev v sestavi: 

Kristina Šrot, mag. Dunja Legat in Mirjana Gazvoda. 
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VZPOSTAVITEV PERMANENTNEGA OBVEŠČANJA UPORABNIKOV O IZOBRAŽEVALNIH VSEBINAH 

UKM  

 

Sistem obveščanja o izobraževalnih vsebinah zajema:  

A. Ponudbo izobraževalnih (plačljivih in brezplačnih) vsebin informacijskega opismenjevanja 

študentov, dijakov in ostalih uporabnikov knjižnice na spletni strani UKM, preko facebook 

profila UKM, ustaljenih adrem izobraževalnih institucij ter preko drugih medijev. 

 

B. Sodelovanje s Centrom za e-izobraževanje in vseživljenjsko učenje (CEVU): Moodl 

 

C. Izvedbene sklope na letni ravni UKM (v okviru študijskega in šolskega leta ter med letom):  

Uvajalni teden za bruce, Študentski oktober v UKM 2013, Knjižnični kje in kaj, S klikom do 

znanja, Vabljena predavanja itd. 

 

D. Sodelovanje pri izvedbenih dogodkih izobraževalnih in drugih ustanov v lokalni skupnosti: 

Teden vseživljenjskega izobraževanja, Zaposlitveni sejem Zavoda RS za zaposlovanje 

Območne službe Maribor, sodelovanje s koordinatorji Kariernih centrov na UM – vabljena 

predavanja, ARNES: Varna raba interneta – snemanje dogodba v prostorih UKM za objavo 

na spletu; Društvo študentov invalidov Slovenije itd. 

 

E. Sodelovanje v projektih in drugim dejavnostih  

Sodelovanje v nacionalnem projektu Rastem s knjigo nam omogoča, da vsako leto, več kot tisoč 

mariborskim srednješolcem podarimo knjigo ter jim predstavimo storitve in dejavnost naše knjižnice. 

Z navedeno predstavitvijo knjižnice, pa  posredno vplivamo tudi na število bodočih potencialnih 

uporabnikov knjižnice. 

 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili Uvajalni teden za bruce ter najobsežnejšo promocijsko 

naravnano dejavnost Študentski oktober v UKM. 

 

Uvajalni teden za bruce 2013 

Univerzitetna knjižnica Maribor že drugo leto zapored sodeluje v okviru aktivnosti uvajalnega tedna za 

bruce, ki jih organizira UM. Namen uvajalnega tedna je, da bruce že pred pričetkom študijskega leta 

seznani z različnimi vsebinami in možnostmi, povezanimi s študijem,  z novim okoljem ter storitvami in 

dejavnostjo, ki jih brucem in študentom višjih letnikov v okviru doseganja ciljev študijskih programov 

nudijo UKM in visokošolske knjižnice UM.  
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Slika 2: Program aktivnosti uvajalnega tedna za bruce UKM za študijsko leto 2013/2014 

 

 

Študentski oktober v UKM 2013 

Študentski oktober v UKM izvajamo že četrto leto zapored in  je najobsežnejši sklop dogodkov, s 

katerim knjižnica pozdravi bruce in študente ob začetku študijskega leta. Njen namen je predstavitev 

storitev ustanove, ki bi  študente nagovoril k uporabi knjižnice. V ta namen ga tvorijo raznoliki dogodki 

od osrednjega predavanja, tržnice odpisanega gradiva, predstavitev knjižnice in njenih storitev do 

dogodka s promocijskim ali idejnim sporočilom. 

 

V oktobru 2013 so se tako v Univerzitetni knjižnici Maribor zvrstili: predavanji dr. Boruta Holcmana: 

Akademski prostor in plagiat in dr. Andreja Natererja: Cestni otroci, v sklopu S klikom do znanja so bile 

predstavljene storitve in viri mCOBISS, Scopus, Ebrary in Office 365, Knjižnični kje in kaj je študentom 

omogočil spoznavanje osnov delovanja knjižnice, od 7. do 11. oktobra so bile pred knjižnico na 

tradicionalni Tržnici pod arkadami na voljo odpisane knjige, os zaključku Študentskega oktobra pa smo 

za eno uro za pulte knjižnice kot nekakšno vez med generacijami in kot poklon predhodnikom, povabili 

upokojene sodelavce knjižnice. 

 

Nemogoče je izmeriti, koliko študentov zaradi teh prireditev postane dejanskih uporabnikov knjižnice, 

a dejstvo je, da jo na ta način spoznavajo na prijeten in strnjen način.  
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4.2.2.1   Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – izobraževanje 

 

Preglednica 37: Kazalci – izobraževalna dejavnost (2011, 2012 in 2013) 

 

 2011 2012 2013 

Število ur individualnega usposabljanja študentov 

z visokošolskega zavoda 
278 218 196 

Število udeležencev individualnega usposabljanja 

študentov z visokošolskega zavoda 
1.119 1.759 1.790 

Število ur skupinskega usposabljanja študentov z 

visokošolskega zavoda 
32 64 92 

Število udeležencev skupinskega usposabljanja 

študentov z visokošolskega zavoda 
1.617 1.545 1.583 

Število ur individualnega usposabljanja drugih 

uporabnikov 
152* 6 8 

Število udeležencev individualnega usposabljanja 

drugih uporabnikov 
512* 6 68 

Število ur skupinskega usposabljanja drugih 

uporabnikov 
106* 48 71 

Število udeležencev skupinskega usposabljanja 

drugih uporabnikov 
1.622 1.235 1.629 

* spremenjena metodologija 

 

 Število udeležencev individualnega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro  

usposabljanja 

 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

3,57 

 uporabnikov/uro 

4,03  

uporabnikov/uro 

8,07 

uporabnikov/uro 

9,13 

uporabnikov/uro 

 

 

 Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov na uro usposabljanja 

 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

3,56  

uporabnikov/uro 

3,37 

uporabnikov/uro 

1,00 

uporabnikov/uro 

8,50 

uporabnikov/uro 

 

 

 Število udeležencev skupinskega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro usposabljanja 

 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

23,54  

uporabnikov/uro 

50,53 

uporabnikov/uro 

24,14 

uporabnikov/uro 

17,21 

uporabnikov/uro 
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 Število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov na uro usposabljanja 

 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

7,17  

uporabnikov/uro 

15,30 

uporabnikov/uro 

25,60 

uporabnikov/uro 

22,94 

uporabnikov/uro 

 

 

 

4.2.3  Bibliografska dejavnost 

 

4.2.3.1  Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – bibliografska dejavnost 

 

 

Preglednica 38: Kazalci – bibliografska obdelava (na dan 31.12. 2011, 2012 in 2013) 

 

 2011 2012 2013 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v 

vzajemno bibliografsko bazo podatkov 
7.880 7.645 6.999 

Število redigiranih zapisov v vzajemni 

bibliografski bazi podatkov  
1.859 1.087 1.186 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) 

zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov 

knjižnice 

20.910* 20.582 20.481 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) 

zapisov v normativno bazo podatkov za avtorstva 
3.297 2.893 3.167 

Število verificiranih značnic v zapisih v 

normativni bazo podatkov za avtorstva 
481 195 128 

Število kreiranih zapisov za bibliografijo 

zaposlenih na visokošolskem zavodu 
107 71 76 

Število redigiranih zapisov za bibliografijo 

zaposlenih na visokošolskem zavodu 
45 24 22 

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih 

naročnikov 
912 1.404 1.360 

Število redigiranih zapisov za bibliografijo 

zunanjih naročnikov 
691 535 694 

 *popravek (statistika IZUM) 

  

 

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

– katalogizatorja  

 

2011 2012 2013 

231,76 

zapisov/strokovnega  

delavca - katalogizatorja 

231,76  

zapisov/strokovnega  

delavca - katalogizatorja 

225,77 

zapisov/strokovnega  

delavca - katalogizatorja 
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 Število redigiranih zapisov v vzajemni bazi podatkov na EPZ strokovnega delavca – 

katalogizatorja  

 

2011 20012 2013 

54,68 

zapisov/strokovnega  

delavca - katalogizatorja 

32,94  

zapisov/strokovnega 

delavca - katalogizatorja 

38,26 

zapisov/strokovnega 

delavca - katalogizatorja 

 

 

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

delavca – katalogizatorja  

 

2011 2012 2013 

531,79 

zapisov/strokovnega  

delavca - katalogizatorja 

623,70 

zapisov/strokovnega 

delavca - katalogizatorja 

660,68 

 zapisov/strokovnega 

delavca - katalogizatorja 

 

 

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

EPZ strokovnega delavca – katalogizatorja  

 

2011 2012 2013 

96,97 

zapisov/strokovnega  

delavca - katalogizatorja 

87,67  

zapisov/strokovnega 

delavca - katalogizatorja 

102,16 

zapisov/strokovnega 

delavca - katalogizatorja 

 

 

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

strokovnega delavca – katalogizatorja  

 

2011 2012 2013 

14,15 

zapisov/strokovnega  

delavca - katalogizatorja 

5,91 

zapisov/strokovnega 

delavca - katalogizatorja 

4,13 

zapisov/strokovnega 

delavca - katalogizatorja 

 

 

 Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu na EPZ 

strokovnega delavca – bibliografa  

 

2011 2012 2013 

53,5 

zapisov/strokovnega  

delavca - bibliografa 

35,5 

zapisov/strokovnega 

delavca - bibliografa 

76,0 

zapisov/strokovnega 

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

strokovnega delavca – bibliografa 

 

2011 2012 2013 

22,5 

zapisov/strokovnega 

 delavca – bibliografa 

12 

zapisov/strokovnega 

delavca – bibliografa 

22 

zapisov/strokovnega 

delavca – bibliografa 

 

 

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

bibliografa 

 

2011 2012 2013 

456 

zapisov/strokovnega  

delavca - bibliografa 

702 

zapisov/strokovnega 

delavca - bibliografa 

1.360 

zapisov/strokovnega 

delavca - bibliografa 

 

 

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

bibliografa 

 

2011 2012 2013 

345,5 

zapisov/strokovnega  

delavca - bibliografa 

267,5 

zapisov/strokovnega 

delavca - bibliografa 

694 

zapisov/strokovnega 

delavca - bibliografa 

 

 

 

4.2.4   Promocijska in založniška dejavnost 

 

Promocijska prireditvena in razstavna dejavnost 

Univerzitetna knjižnica Maribor je sama ali v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in drugimi ustanovami 

v Glazerjevi dvorani, razstaviščih ali drugih prostorih knjižnice leta 2013 pripravila naslednje 

pomembnejše prireditve, s katerimi je promovirala svojo osnovno dejavnost in gradivo: 

 

 17. 1. ZALOŽBA OBZORJA IN MARIBOR – pogovor ob razstavi ilustracij iz knjig Založbe 

Obzorja, moderatorka dr. Marjeta Ciglenečki, sogovorniki mag. Franci Pivec, Andrej Brvar in 

Marjan Kramberger (Likovno razstavišče) 

 24. 1. VSAKO LETO ENO IME, NEZNANI SLOVENSKI PRAVIČNIKI IZ PREKMURJA IN PRIMORSKE, 

znanstveno srečanje v sklopu prireditev ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve 

holokavsta 

 31. 1. HITIM ZGUBLJEN SKOZ' MESTO – predvajanje tv feljtona o zgodovini Maribora on 

zaprtju razstave Herman Potočnik Noordung 

 8. 2. KURENTOVA SVATBA – javno predvajanje posnetka otvoritvene predstave ptujskega EPK 

 4. 3. Odprtje nove večnamenske ČITALNICE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE ČUK (ČUK) 
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 13. 3. ETIČNE VREDNOTE V ČASU VELIKIH SPREMEMB – predavanje predsednika SAZU dr. 

Jožeta Trontlja in pogovor o etiki v akademskem okolju, moderatorka dr. Mateja Pevec 

Rozman, sogovorniki dr. Šime Ivanjko, dr. Friderik Klampfer in dr. Jože Trontelj 

 18. 3. DUHOVNOST MATERIALNE ODSOTNOSTI – predstavitev knjige avtorjev dr. Jureta 

Mikuža in akademskega slikarja Ota Rimeleta 

 21. 3. POEZIJA POVEZUJE – javno branje pesmi ob mednarodnem dnevu poezije in 120-letnici 

rojstva Janka Glazerja pred rektoratom UM (pred zgradbo rektorata UM) 

 16. 4. KRONIKA MOJEGA ŽIVLJENJA – predstavitev knjige akademika dr. Franceta Bernika 

 19. 4. 16. SLOVENSKI DNEVI KNJIGE V MARIBORU »KO TE NAPIŠE KNJIGA« 2013 – slavnostno 

odprtje 

 22. 4. DR. MAJA GODINA GOLIJA: O LAKOTI IN POMANJKANJU V MARIBORU MED PRVO 

SVETOVNO VOJNO – predavanje ob razstavi Časi pomanjkanja (Likovno razstavišče) 

 23. 4. MARKO JESENŠEK: POGLAVJA IZ ZGODOVINE PREKMURSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA IN 

SLOVENSKI JEZIK V STIKU EVROPSKEGA PODONAVSKEGA IN ALPSKEGA PROSTORA - milijonti 

izvod UKM – predstavitev knjig 

 23. 4. DR. JERNEJA FERLEŽ: STANOVANJSKA BEDA V MARIBORU MED OBEMA VOJNAMA – 

predavanje ob razstavi Časi pomanjkanja (Likovno razstavišče) 

 25. 4. DR. VESNA VUK GODINA IN DR. ANDREJ NATERER: POSTSOCIALISTIČNA KONSTRUKCIJA 

REVŠČINE IN BREZPOSELNOSTI – predavanje ob razstavi Časi pomanjkanja (Likovno 

razstavišče) 

 13. 5. »POETRY SLAM« - literarni dvoboj avstrijskih avtorjev Mieze Medusa in Markusa 

Köhlerja 

 15. 5. DR. MATEJA RATEJ: POGLEDI NA REVŠČINO V TRIDESETIH LETIH 20. STOLETJA – PISMA 

HINKA SMREKARJA MINISTRU ZA SOCIALNO POLITIKO IN NARODNO ZDRAVJE IVANU PUCLJU 

- – predavanje ob razstavi Časi pomanjkanja (Likovno razstavišče) 

 27. 5. DR. JADRAN LENARČIČ: ZNANOST IN GOSPODARSTVO – predavanje v sklopu 110. 

obletnice UKM 

 28. 5. OSREDNJI DOGODEK OB 110. OBLETNICI UKM: koncert Zorana Predina, slavnostni 

nagovori ravnateljice UKM, župana MOM in rektorja UM, koncert skupine Ezl Ek 

 28. 5. DOMOVANJA KNJIŽNICE – sprehod iz serije Iz knjižnice v mesto (mesto) 

 28. 5. DR. PETER KRALJIČ: IZZIVI IN PRIORITETE SLOVENIJE – predavanje v sklopu 110. 

obletnice UKM 

 31. 5. DDR. NATAŠA GOLOB: PISATELJI, PREPISOVALCI, BRALCI – KAJ POVEDO SREDNJEVEŠKI 

ROKOPISI IZ NAŠIH ZBIRK – predavanje v sklopu 110. obletnice UKM 

 31. 5. VITA MAVRIČ IN GOSTI (Milan Dekleva, Jure Ivanušič, Tadej Vesenjak) – glasbeno-

poetični večer ob 110. obletnici UKM (ČUK) 

 5. 6. VOJNE NA SLOVENSKEM: PRIČEVANJA, SPOMINI, PODOBE – predstavitev zbornika 

Založbe ZRC 

 13. 6. SLOVENSKI JUDJE: ZGODOVINA IN HOLOKAVST II – predstavitev zbornika 

 28. 6. Odprtje razstav ŽIVLJENJE MOSTU in MOST STOLETNIK 

 27. 9. 3. ŠAHOVSKI TURNIR UKM – prireditev v sklopu Noči raziskovalcev (pred izposojo) 

 27. 9. GLEJ GA, ASFALT VRTNARJA – predstavitev knjižničnih virov na temo trajnostnega 

bivanja v urbanem okolju (Europark) 

 4. 10. SEJEM RABLJENIH UČBENIKOV v sklopu Študentskega oktobra (arkade pred knjižnico) 

 7.-11. 10. TRŽNICA POD ARKADAMI v sklopu Študentskega oktobra (arkade pred knjižnico) 

 8. 10. PO MOTIVIH ČEHOVA – gledališka predstava študentov UM (ČUK) 
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 10. 10. Predstavitev MOBILNE APLIKACIJE mCOBISS v sklopu Študentskega oktobra  

 15. 10. AKADEMSKI PROSTOR IN PLAGIAT - predavanje dr. Boruta Holcmana v sklopu 

Študentskega oktobra 

 16., 17. 10. SCOPUS, EBRARY – predstavitev informacijskih virov v sklopu Študentskega 

oktobra (pred izposojo; EPF) 

 18. 10. ZAKLONIŠČE – premiera kratkega filma iz projekta Filmika (večnamenska dvorana 

Rotovž) 

 21. 10. ODRTI DOSTOP – videokonferenčni pogovor s prof. Petrom Suberjem s Harvardske 

univerze (rektorat UM) 

 22. 10. CESTNI OTROCI – predavanje dr. Andreja Natererja v sklopu Študentskega oktobra 

(Avla) 

 23. 10. ZAKLONIŠČE – projekcija kratkega filma v sklopu Študentskega oktobra 

 24. 10. PILOTNA VZPOSTAVITEV NACIONALNE INFRASTRUKTURE ODPRTEGA DOSTOPA DO 

ZAKLJUČNIH DEL IN OBJAV RAZISKOVALCEV – predavanje dr. Milana Ojsterška  

 25. 10. OPEN ACCESS AND PUBLISHING WITH EMERALD – predstavitev ob mednarodnem 

dnevu odprtega dostopa (ČUK) 

 pogovor o avtorici 

 21. 11. CONNECTION COMPLETE WEB OF KNOWLEDGE – predstavitev zbirke (ČUK) 

 22. 11. FILM O MAISTRU – projekcija za dijake ob tekmovanju o Rudolfu Maistru 

 26. 11. LITERARNI VEČER Z LIDIJO GAČNIK GOMBAČ IN BORUTOM GOMBAČEM v Slovenski 

čitalnici v Gradcu (Deželna knjižnica v Gradcu) 

 28., 29. 11. UNIVERZALNOST LITERATURE IN UNIVERZALIJE V LITERATURI – znanstveni 

simpozij 

 4. 12. V KRALJESTVU ZLATOROGA – projekcija celovečerca iz leta 1928 

 12. 12. LITERARNI VEČER S PETRO KOLMANČIČ v Slovenski čitalnici v Gradcu (Deželna 

knjižnica v Gradcu 

 

 

4.2.4.1 Kazalniki uspešnosti dejavnosti – predstavitvena in promocijska dejavnost  

 

Preglednica 39: Kazalci – predstavitvena in promocijska dejavnost  

2011/2012, 2012/2013 in 2013/2014 

 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Vodeni ogledi knjižnice za skupine (število skupin) 49 53 110 

Število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine 982 1.022 3.207 

Število udeležencev individualnih ogledov in predstavitev 

knjižnice 

13 7 11 

Skupaj število udeležencev ogledov in predstavitev 

knjižnice 

995 1.029 3.218 

Število vseh v knjižnici izvedenih razstav (lastne, 

gostujoče, soorganizirane) 

41 34 26 

Skupaj število obiskovalcev razstav 3.460 4.770 5.035 

Število vseh v knjižnici drugih prireditev (lastne, 

gostujoče, soorganizirane) 

37 78 83 

Skupaj število obiskovalcev drugih prireditev 1.980 2.340 2.490 
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 Povprečno število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

20,04 

udeležencev 

19,28 

udeležencev 

29,15 

udeležencev 

 

 

 Povprečno število obiskovalcev izvedenih razstav 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

84,99 

obiskovalcev 

140,29 

obiskovalcev 

193,65 

obiskovalcev 

 

 

 Povprečno število obiskovalcev drugih prireditev  

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

53,51 

obiskovalcev 

30 

obiskovalcev 

30 

obiskovalcev 

 

 

Založniška dejavnost  

 

1. Letni program dela UKM za leto 2013. Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2013. 

Uredile: dr. Zdenka Petermanec, Majda Belec, mag. Dunja Legat 

 

2. Poročilo o delu UKM za leto 2012. – Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, 2013. 

Zbrale in uredile: mag. Dunja Legat, Nataša Stadler 

 

3. Samoevalvacijsko poročilo UKM za študijsko leto 2011/2012, dostopno na: 

http://www.ukm.si/sites/default/files/u6/Samoevalvacijsko_poroilo_UKM_2011_2012_priloga_S

trokovni_svet.docx.pdf 

Uredili: mag. Dunja Legat, Sandra Kurnik Zupanič 

 

4. ŽIVLJENJE mostu. Most stoletnik v barvah časa: 100 let mariborskega Starega mostu, Knjižno in 

likovno razstavišče UKM, 28.6.-30.9.2013 : razstavi ob 100. obletnici mariborskega Starega mostu. 

– Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2013. – (Razstavni katalogi UKM ; zv. 5) 

Avtorji: Gabrijela Kolbič … (et al) 

 

Zloženke, izdane ob razstavah v razstaviščih UKM ter ob nekaterih ostalih prireditvah.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ukm.si/sites/default/files/u6/Samoevalvacijsko_poroilo_UKM_2011_2012_priloga_Strokovni_svet.docx.pdf
http://www.ukm.si/sites/default/files/u6/Samoevalvacijsko_poroilo_UKM_2011_2012_priloga_Strokovni_svet.docx.pdf
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4.3 Uporabniki  

 

4.3.1     Število in struktura uporabnikov 

 

Preglednica 40: Člani UKM v letih 2010, 2011, 2012 in 2013 

 

 

Kategorije članov 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Indeks 

2013/2010 

Študenti - dodiplomski, redni 8.610 8.363 8.031 7.930 0,92 

Študenti - dodiplomski, izredni 738 698 605 495 0,67 

Študenti - podiplomski 612 698 906 1.147 1,87 

Študenti - vsi 9.960 9.759 9.542 9.572 0,96 

Študenti in zaposleni na UM 10.642 10.441 10.222 10.277 0,94 

Zaposleni na UM 682 682 680 705 1,03 

Zaposleni (drugi) 2.675 2.619 2.381 2.274 0,85 

Zaposleni - vsi 3.357 3.301 3.061 2.979 0,88 

Srednješolci 838 828 893 950 1,13 

Upokojenci 188 220 213 222 1,18 

Tuji državljani 53 42 46 45 0,84 

Drugi člani 1.329 1.212 1.190 1.301 0,97 

Skupno število članov UKM 15.537 15.362 14.948 15.069 0,96 

 

  

V letu 2013 je bil v nasprotju s preteklimi leti zaznan manjši porast skupnega števila aktivnih članov, 

kar je delno posledica ponudbe novih storitev UKM (čitalnica ČUK). Največjo skupino aktivnih članov 

UKM so tudi v letu 2013 predstavljali študenti (64 %), kar je skladno s poslanstvom UKM. Kategorija 

podiplomskih študentov je v štirih letih narasla za skoraj 50 %, kar je delno posledica bolonjske 

reforme, delno pa splošnih družbenih in socialnih sprememb. Razmerja med posameznimi kategorijami 

aktivnih članov tekom let ostajajo praktično nespremenjena. V obdobju štirih let opazimo upad 

članstva v večini kategorij za 5-10 %. Skupno število članov je v tem obdobju upadlo za 4%.   

 

 

Preglednica 39: Potencialni uporabniki UKM z visokošolskega zavoda 2008/2009-2013/2014 

 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Dodiplomski 

študenti 
20.785 19.756 17.829 16.481 15.294 13.641 

Podiplomski 

študenti 
2.641 3.042 3.161 3.544 4.074 4.333 

Skupaj vsi 

študenti 
23.426 22.798 20.990 20.025 19.368 17.974 

Visokošolski 

učitelji, 

visokošolski 

sodelavci 

1.039 921 876 924 889 878 
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Raziskovalci, 

strokovni 

sodelavci, 

laboranti 

234 207 238 243 210 211 

Skupaj 

»pedagoški« 

delavci 

1.273 1.128 1.114 1.167 1.099 1.089 

Skupaj (študenti 

in ped. delavci) 
24.699 23.926 22.104 21.192 20.467 19.063 

Zaposleni na 

spremljajočih 

delovnih mestih 

(»nepedagoški« 

delavci) 

500 507 605 647 710 706 

Skupaj vsi 

zaposleni 
1.773 1.635 1.719 1.814 1.809 1.795 

 

Potencialne uporabnike visokošolske knjižnice predstavljajo vpisani študenti in zaposleni na 

visokošolskem zavodu oz. univerzi. Največjo skupino potencialnih uporabnikov UKM (ki poleg vloge 

osrednje knjižnice univerze opravlja še druge vloge) tako predstavljajo vpisani študenti in zaposleni na 

Univerzi v Mariboru. Ob spremljanju podatkov o številu vpisanih študentov v letih od 1990/1991 do 

2013/2014 je razvidno, da je skupno število vpisanih študentov do leta 2005/2006 naraščalo, nato pa 

je skupno število konstantno upadalo, kar je bilo zaradi generacijskega upada in novih, predvsem 

privatnih visokošolskih zavodov, pričakovano. Število zaposlenih je naraščalo do leta 2011/2012, nato 

pa je zaradi znižanja finančnih sredstev ter sprememb finančne zakonodaje pričelo upadati. 

 

 

4.3.1.1    Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – uporabniki  

 

Preglednica 42: Kazalci – uporabniki (na dan 31. 12. 2011, 2012 in 2013)  

 

 2011 2012 2013 

Število potencialnih uporabnikov visokošolske 

knjižnice 

21.192 20.468 19.063 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice 

(fizični član) 

15.362 14.948 15.069 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega 

zavoda (fizični član) 

10.441 10.222 10.277 

Število rednih in izrednih študentov visokošolskega 

zavoda (vpisani) 

20.025 19.368 17.974 

Število aktivnih uporabnikov - rednih in izrednih 

študentov visokošolskega zavoda 

9.759 9.542 9.572 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice 

(virtualni obisk) 

/ 43.677 64.689 

Obisk knjižnice (fizični obisk) - metoda tipičnega 

tedna 

304.328 306.725 279.734 
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Skupaj fizični in virtualni obisk knjižnice 304.328 350.402 344.423 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev 

knjižnice 

48 49 48 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev 

knjižnice – katalogizatorjev 

34 33 31 

Število EPZ strokovnih delavcev knjižnice - 

bibliografov 

2 2 1 

 

 

Preglednica 43: Odprtost Univerzitetne knjižnice Maribor v študijskem letu 2011/2012 in 2012/2013 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

69 ur/teden 59 (odprtost služb) 

89 (odprtost čitalniških mest) 

59 (odprtost služb) 

89 (odprtost čitalniških mest) 

 

 

 Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno število 

potencialnih uporabnikov knjižnice (tržna prodornost) 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

49,27 % 49,94 % 53,91 % 

 

 

 Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov – študentov visokošolskega zavoda glede na vse 

študente vpisane na visokošolski zavod 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

35 % 44 % 49 % 49,27 % 53,25 % 

 

 

 Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na število aktivnih 

uporabnikov knjižnice 

 

2009/2010 2010/2011 20011/2012 2012/2013 2013/2014 

55,4% 67,2% 67,9 % 68,38 % 68,20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

5 MATERIALNI POGOJI ZA DELOVANJE  

 

5.1      Prostori in oprema 

 

Prostori 

Visokošolska knjižnica mora za zagotovitev celovite podpore izvajanja študijskega in raziskovalnega 

procesa uporabnikom poleg ustreznega knjižničnega gradiva in informacijskih virov zagotoviti tudi 

ustrezne prostore, tako za individualni študij kot skupinsko delo, študijske sobe, računalniške delovne 

postaje ter podobno, pa tudi prostore za počitek in sprostitev med študijem.  

 

Glede na izražene potrebe uporabnikov je Univerzitetna knjižnica Maribor v študijskem letu 2012/13 s 

pomočjo univerze prenovila prostore v pritličju stavbe in uredila čitalnico ČUK, ki je z odpiralnim časom 

med 12. in 24. uro med tednom ter med 12. in 18. uro ob sobotah in s 66-imi študijskimi mesti ter 

osmimi mesti za počitek pomenila obogatitev ponudbe UKM v letu 2013, ki so jo uporabniki takoj 

osvojili, saj je bilo skupno zabeleženih kar 16.451 vstopov. Po razpoložljivih podatkih je 89% odstotkov 

obiskovalcev študentov Univerze v Mariboru.  

 

V študijskem letu 2013/2014 se je v UKM nadaljevala prenova stavbe, katere prva faza je potekala leta 

2008. Pričela se je prenova prostorov za uporabnike v 3. nadstropju ter dela knjižničnih depojev in 

upravnih prostorov, prav tako pa tudi izvedba energetske sanacije. Projekt se je izvvajal na podlagi 

dokumenta Energetska sanacija objekta Univerzitetne knjižnice Maribor, s katerim je bila Univerza v 

Mariboru izbrana na Javnem razpisu za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (Ministrstvo 

za infrastrukturo in prostor, 2012).  

 

Namen izvedbe energetske sanacije je izboljšanje energetske učinkovitosti knjižnične zgradbe in s tem 

prispevati k okolju prijaznejšemu obratovanju, uporabniki pa zaradi celovitosti obnove pridobijo ne le 

boljše bioklimatske pogoje, ampak tudi bolj prijazno urejene prostore v 3. nadstropju, ki so v največji 

meri namenjeni študiju in branju. Z zaključkom prenove jim bosta na voljo nov prostor za skupinsko 

delo ter glasbena in filmska čitalnica. Pridobitev je tudi dokončanje klimatizacije 3. nadstropja, zlasti 

študijskih sob za posamezne uporabnike.  

 

Priprave na prenovitvena dela (izpraznitev 3. nadstropja) so se pričela julija 2014, sama prenova pa 

avgusta 2014. Dela so bila z zamikom zaključena oktobra 2014, torej v študijskem letu 2014/2014. 

Skupna vrednost investicije je bila ocenjena na okoli 717.000 EUR. Operacijo je delno financira 

Evropska unija iz Kohezijskega sklada ter se je  izvajala v okviru Operativnega programa razvoja okoljske 

in prometne infrastrukture za obdobje 2007‒2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 

prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. Neposredni viri financiranja pa so bili: 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Univerza v 

Mariboru in Univerzitetna knjižnica Maribor. 

 

Ob neposrednih izboljšavah za uporabnike in izboljšanju pogojev za hrambo gradiva so bili dolgoročni 

cilji investicije tudi boljša energetska učinkovitost zgradbe, zmanjšanje porabe energije in povečevanje 

uporabe obnovljivih virov ter posledično prispevek k varovanju  okolja in višanju ekološke 

ozaveščenosti.  

 

Instalirana računalniška oprema v UKM v letu 2013: 

 119 računalnikov, 
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 39 računalnikov za uporabnike, 

 80 računalnikov za zaposlene, 

  

 48 tiskalnikov, 

 46 tiskalnikov za zaposlene (tiskalniki za črtne kode, tiskalniki za zadolžnice) 

 2 tiskalnika za uporabnike, 

 5 prenosnih računalnikov, 

 10 skenerjev, 7 za zaposlene in 3 za uporabnike, 

 39 čitalcev črtnih kod, 

 1 dlančnik z vgrajenim čitalcem črtnih kod za potrebe popisa knjižnega gradiva, 

 3 fotokopirni stroji, 

 3 digitalna fotoaparata, 

 7 mikrofilmskih bralnikov, 

 2 mikrofilmska skenerja, 

 4 predvajalniki (video, video/DVD, DVD/BD) 

 2 glasbena stolpa, 1 kasetofon in 1 gramofon, 

 3 računalniki za predvajanje vsebin na info zaslonih, 

 3 LCD TV – info zaslon, 

 3 iPad-i, 

 4 tablični računalniki, 

 1 Printbox – skeniranje in tiskanje za uporabnike. 

 

 

5.1.1 Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – prostori in oprema 

 

Preglednica 44: Kazalci – prostori in oprema (na dan 31. 12. 2011, 2012 in 2013) 

 

 2011 2012 2013 

Neto uporabna površina knjižnice (m2) 8.376 8.376 8.579 

Neto površina zaprtih knjižničnih skladišč (m2) 3.175 3.175 3.175 

Število vseh čitalniških/študijskih mest za uporabnike 342 408 469 

Število računalniških delovnih mest za uporabnike 39 42 39 

 

 Neto uporabna površina knjižnice (m2) na potencialnega uporabnika knjižnice 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

0,40 

 m2/uporabnika 

0,41  

m2/uporabnika 

0,45  

m2/uporabnika  

 

 Neto uporabna površina knjižnice (m2) na aktivnega uporabnika knjižnice 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

0,55 

m2 /uporabnika 

0,56  

m2 /uporabnika 

0,57 

m2 /uporabnika 
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 Neto uporabna površina knjižnice (m2) na aktivnega uporabnika z visokošolskega 

zavoda/univerze 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

0,80 

m2 /uporabnika 

0,82  

m2 /uporabnika 

0,83  

m2 /uporabnika 

 

 

 Število potencialnih uporabnikov na računalniško delovno mesto 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

543,38 

uporabnikov/računalniško 

delovno mesto 

487,33 

uporabnikov/računalniško 

delovno mesto 

488,79 

uporabnikov/računalniško 

delovno mesto 

 

 

 Število aktivnih uporabnikov na računalniško delovno mesto 

 

2009/2010 2010/2011 2012/2011 2012/2013 2013/2014 

406,6 

uporabnikov/ 

računalniško 

delovno mesto 

379,38 

uporabnikov/ 

računalniško 

delovno mesto 

393,9 

uporabnikov/ 

računalniško 

delovno mesto 

355,90 

uporabnikov/ 

računalniško 

delovno mesto 

386,38 

uporabnikov/ 

računalniško 

delovno mesto 

 

 

 Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda/univerze na računalniško delovno mesto 

  

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

225,23 

uporabnikov/ 

računalniško 

delovno mesto 

255,13 

uporabnikov/ 

računalniško 

delovno mesto 

267,72 

uporabnikov/ 

računalniško 

delovno mesto 

243,38 

uporabnikov/ 

računalniško 

delovno mesto 

263,51 

uporabnikov/ 

računalniško 

delovno mesto 

 

 

 Število potencialnih uporabnikov na čitalniški sedež 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

61,96 

uporabnikov/čitalniški sedež 

50,17  

uporabnikov/čitalniški sedež 

40,65 

uporabnikov/čitalniški sedež 

 Število aktivnih uporabnikov na čitalniški sedež 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

48,78 

uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

44,29 

uporabnikov/ 

čitalniško mesto  

44,92 

uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

36,64 

uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

32,13 

uporabnikov/ 

čitalniško mesto 
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 Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda/univerze na čitalniški sedež 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

27,02  

uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

29,79 

uporabnikov/ 

čitalniško mesto  

30,53 

uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

25,05 

uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

21,91 

uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

 

 

5.1.2 Prostori in oprema za uporabnike s posebnimi potrebami 

 

Knjižnični prostori in oprema visokošolskih knjižnic morajo biti na voljo tudi uporabnikom, ki so fizično 

ali kako drugače ovirani oz. uporabnikom s posebnimi potrebami. Univerzitetna knjižnica Maribor je v 

študijskem letu 2011/12 skupaj z delovno skupino EPK za uporabnike s posebnimi potrebami in 

predstavniki študentov-invalidov UM popisala ovire in pomanjkljivosti ter predlagala izboljšave.  

Nekatere izboljšave so že bile izvedene v sklopu prenove I. nadstropja, nekatere pa so povezane z 

večjimi gradbenimi posegi, ki pa jih bo močno realizirati šele pri nadaljevanju obnove prostorov UKM 

(III. nadstropje, sanitarije, dvigala ipd.) Manjše izboljšave, kot so namestitve nalepk - trakov za boljšo 

vidnost na stopnicah, vratih, dvigalih ipd. uvajajo postopoma. Knjižnični delavci pomagajo 

uporabnikom s posebnimi potrebami pri iskanju in izposoji gradiva ter pri drugih knjižničnih storitvah, 

prav tako pa se tudi udeležujejo izobraževanj  (sejem DIOPTA) in delavnic za delo s temi uporabniki in 

sodelujejo s ustreznimi društvi (Društvo študentov-invalidov, Društvo slepih in slabovidnih, Društvo 

gluhih in naglušnih ipd. V sklopu prenove I. nadstropja je bil urejen tudi kotiček za uporabnike s 

posebnimi potrebami. V kotičku je računalnik s skenerjem za uporabnike s težavami vida, slabovidne 

in slepe. Na računalniku je nameščena programska oprema SuperNova Access Suite – bralnik zaslonske 

slike, ki vsebuje povečevalnik in podporo za sintetični govor. Uporabnikom pa je na voljo tudi 

elektronska povečevalna lupa in slušalke. To oprema je UKM doniral Lions klub Piramida Maribor. 

 

V študijskem letu 2013/2014 Univerzitetna knjižnica Maribor ni nadgradila ponudbe za uporabnike s 

posebnimi potrebami. 

 

 

5.2  Proračun knjižnice in vlaganja 

 

Preglednica 45: Prihodki UKM v letih 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 (vir CEZAR) 

 

PRIHODKI             v EUR Indeks 

2013/2009  2009 2010* 2011 2012 2013 

proračunska 

sredstva za 

izvajanje javne 

službe                                                                                                                         

 

2.634.852 

 

2.688.341 

 

2.507.309 

 

2.219.135 

 

2.139.650 

 

0,81 

lastni prihodki iz 

javne službe              

 

180.270 

 

220.668 

 

222.878 

 

222.975 

 

110.725 

 

0,61 

drugi viri       205.711 541.306 335.685 362.243 323.038 1,57 

prihodki skupaj       3.074.322 3.200.312 3.065.872 2.804.354 2.573.413 0,83 
*popravki v skladu z spremenjeno metodologijo 
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V zadnjih petih letih se je pogodbena vrednost za izvajanje javne službe, kamor prištevamo tudi 

sredstva ARRS, ki jih UKM uspe vsako leto pridobiti na razpisu za sofinanciranje mednarodne 

znanstvene literature in baz podatkov, znižala za 500.909,00 EUR, kar predstavlja 16,3 % manj sredstev 

kot v letu 2009. Drugi viri in lastni prihodki iz javne službe so se do leta 2012 nekoliko zviševali, v letu 

2013 pa so tudi ti znatno upadli.  

 

 

Preglednica 46: Odhodki UKM v letih 2010, 2011, 2012 in 2013 (vir CEZAR) 

  

ODHODKI v EUR Indeks 

2013/2010  2010 2011 2012 2013 

stroški dela 2.007.211 1.865.648 1.804.957 1.653.594 0,82 

stroški dejavnosti 652.504 1.055.392 865.142 857.715 1,31 

investicijski 

stroški 
478.285 131.579 62.448 62.103 0,13 

Odhodki skupaj 3.138.000 3.052.620 2.732.547 2.573.413 0,82 

Od tega 

za nakup 

knjižničnega 

gradiva 

 

385.640 

 

478.731 

 

349.000 

 

307.393 

 

0,79 

Od tega za nakup 

elektronskih virov 

oz. za dostop do 

njih 

 

 

111.173 

 

 

112.094 

 

 

126.736 

 

 

140.472 

 

 

1,26 

Od tega za 

izobraževanje 

zaposlenih 

 

24.298 

 

22.883 

 

6.732 

 

11.219 

 

0,46 
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5.2.1 Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – izdatki knjižnice 

 

Preglednica 47: Kazalci – proračun knjižnice in vlaganja (na dan 31. 12. 2011, 2012 in 2013) 

 

 
 

2011 

 

2012 

Indeks 

2012/2011 

 

2013 

Indeks 

2013/2012 

Skupaj prihodki 

knjižnice 
3.065.872,88 2.804.354,87 0,91 2.573.413,13 0,92 

Skupaj prihodki 

visokošolskega zavoda 
90.152.101,00 85.637.435,00 0,95 77.341.948,00 0,90 

Skupaj lastni prihodki 

knjižnice 
222.878,00 222.975,41 1,00 101.320,31 0,45 

Skupaj prihodek 

knjižnice iz sponzorstev 

in donacij 

3.556,59 3.743,55 1,05 7.997,34 2,12 

Skupaj prihodek iz 

projektne dejavnosti 
42.763,14 45.036,00 1,05 14.739,10 0,32 

Stroški dela knjižnice 1.865.648,47 1.804.957,16 0,97 1.653.594,94 0.91 

Skupaj izdatki knjižnice 3.052.620,88 2.732.547,42 0,90 2.573.413,13 0,94 

Skupaj izdatki knjižnice 

za nakup knjižničnega 

gradiva  

478.731,45 349.000,00 0,73 307.393,01 0,88 

Skupaj izdatki knjižnice 

za nakup podatkovnih 

zbirk 

112.094,37 126.735,84 1,13 140.472,89 1,11 

Skupaj izdatki za nakup 

informacijske in 

komunikacijske 

tehnologije (oprema) 

20.399,00 23.429,97 1,15 32.938,10 1,41 

Skupaj izdatki knjižnice 

za digitalizacijo gradiva 

iz lastne knjižnične 

zbirke 

20.194,23 0,00 0,00 790,01 0,00 

 

 

 Delež (odstotek) sredstev za knjižnico v celotnih prihodkih visokošolskega zavoda/univerze 

  

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

3,4 % 3,27 % 3,33 % 

 

 

 Prihodki knjižnice na aktivnega uporabnika v EUR  

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

205,96 

EUR/uporabnika 

206,89 

EUR/uporabnika 

199,58 

EUR/uporabnika 

187,61 

EUR/uporabnika 

170,78 

EUR/uporabnika 
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 Delež (odstotek) lastnih prihodkov knjižnice na celotne prihodke knjižnice 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

7,27 % 7,95 % 3.94 % 

              
 Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz sponzorstev in donacij na celotne prihodke knjižnice 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

0,12 % 0,13 % 0,31 % 

 
 Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz projektne dejavnosti na celotne prihodke knjižnice 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1,39 % 1,61 % 0,57 % 

 
 Delež (odstotek) stroškov dela na celotne prihodke knjižnice 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

60,85 % 64,36 % 64,26 % 

 
 Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup knjižničnega gradiva na celotne prihodke knjižnice 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

18,3 % 16,1 % 15,6 % 12,44 % 11,94 % 

 
 Delež (odstotek) izdatkov za nakup podatkovnih zbirk na celotne izdatke za nakup knjižničnega 

gradiva 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

23,41 % 36,31 % 45,70 % 

 
 Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup informacijske in komunikacijske tehnologije (oprema) 

na celotne prihodke knjižnice 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

0,67 % 0,84 % 1,28 % 

 
 Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za digitalizacijo gradiva na celotne prihodke knjižnice 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

0,66 % 0,00 % 0,03 % 
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6 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, INOVATIVNOSTI IN RAZVOJNE NARAVNANOSTI 

 

6.1 Zagotavljanje in  ocenjevanje kakovosti UKM 

 

6.1.1 Delovanje Komisije za kakovost UKM 

 

Komisija za kakovost UKM je v študijskem letu 2013/2014 delovala v naslednji sestavi: 

 

I. Do 14. 1. 2014 oz. do poteka mandata: 

 

mag. Dunja Legat, univ. dipl. inž, bibliotekarka specialistka 

predsednica, članica Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 

dunja.legat@um.si, tel. 02 25 07 478 

 

Sandra Kurnik Zupanič, univ. dipl. soc., bibliotekarka specialistka 

nadomestna članica Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 

sandra.kurnik@um.si, tel. 02 25 07 424 

 

dr. Jerneja Ferlež, univ. dipl. etn. in bibl., bibliotekarka 

jerneja.ferlez@um.si, tel. 02 25 07 420 

 

mag. Branka Kerec, univ. dipl. bibl. in lit. komp., bibliotekarka specialistka 

branka.kerec@um.si, tel. 02 25 07 445 

 

Bojan Oštir, univ. dipl. inž. el. 

bojan.ostir@um.si, tel. 02 25 07 451 

 

II. 15. 1. 2014 je bila na 1. seji Strokovnega sveta UKM potrjena nova sestava komisije z 

mandatom do 14. 1. 2016: 

 

mag. Dunja Legat, univ. dipl. inž, bibliotekarka specialistka 

predsednica, članica Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 

dunja.legat@um.si, tel. 02 25 07 478 

 

Sandra Kurnik Zupanič, univ. dipl. soc., bibliotekarka specialistka 

nadomestna članica Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 

sandra.kurnik@um.si, tel. 02 25 07 424 

 

dr. Jerneja Ferlež, univ. dipl. etn. in bibl., bibliotekarka 

jerneja.ferlez@um.si, tel. 02 25 07 420 

 

Sandra Grajfoner, univ. dipl. bibl., bibliotekarka 

sandra.grajfoner@um.si, tel 02 25 07 456 

 

Brigita Ačko, knjižničarka 

brigita.acko@um.si, tel. 02 25 07 429 

 

mailto:bojan.ostir@um.si
mailto:sandra.grajfoner@um.si
mailto:brigita.acko@um.si
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III. Sprememba sestave, potrjena na 8. seji strokovnega sveta UKM 3. 9. 2014: 

 

Sandra Kurnik Zupanič, univ. dipl. soc., bibliotekarka specialistka 

predsednica, članica Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 

sandra.kurnik@um.si, tel. 02 25 07 424 

 

dr. Jerneja Ferlež, univ. dipl. etn. in bibl., bibliotekarka 

nadomestna članica Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 

 jerneja.ferlez@um.si, tel. 02 25 07 420 

 

Sandra Grajfoner, univ. dipl. bibl., bibliotekarka 

sandra.grajfoner@um.si, tel 02 25 07 456 

 

Brigita Ačko, knjižničarka 

brigita.acko@um.si, tel. 02 25 07 429 

 

Marko Višić, univ. dipl. ing. rač. in inf. 

marko.visic@um.si, tel.02 25 07 427 

 

 

Program dela Komisije za kakovost UKM v študijskem letu 2013/2014: 

- Sestajanje Komisije za kakovost UKM na rednih sejah.  

- Izvedba kvalitativne evalvacije knjižnične dejavnosti knjižničnega sistema Univerze v 

Mariboru (spletni vprašalnik). 

- Izvedba samoevalvacije Univerzitetne knjižnice za študijsko leto 2012/2013.  

- Izdelava samoevalvacijskega poročila knjižnične dejavnosti knjižničnega sistema Univerze v 

Mariboru. 

- Predstavitev Samoevalvacijskega poročila Strokovnemu svetu UKM, Komisiji za knjižnični 

sistem in Komisiji za ocenjevanje kakovosti univerze. 

- Izdelava akcijskega načrta na podlagi Samoevalvacijskega poročila UKM za študijsko leto 

2012/2013.  

- Analiza rezultatov evalvacije knjižnične dejavnosti UKM v primerjavi z evropskimi knjižnicami 

(BIX). 

- Evalvacija knjižnične dejavnosti po metodologiji Bibliotheksindex. 

- Spremljanje uresničevanja korektivnih ukrepov iz akcijskega načrta Samoevalvacijskega 

poročila UKM za študijsko leto 2012/2013.  

- Udeležba na skupnem letnem sestanku s člani Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze ter 

člani komisij za kakovost članic UM.  

- Spodbujanje uveljavljanja profesionalnih in etičnih vrednot kot temeljev zagotavljanja 

kakovosti v Univerzitetni knjižnici Maribor. 

- Vključevanje vseh zaposlenih v UKM k prizadevanjem za dvig kakovosti na UM. 

- Ažuriranje vsebine spletne podstrani za področje kakovosti Univerzitetne knjižnice Maribor 

 

V študijskem letu 2013/2014 smo izvedli naslednje aktivnosti: 

 Pripravili smo samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/2013. Strokovni svet je 

samoevalvacijsko poročilo obravnaval in sprejel na 1. seji dne 15. januarja 2014. Poročilo je 

pregledala Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze in ga ocenila z oceno odlično; 

mailto:sandra.grajfoner@um.si
mailto:brigita.acko@um.si
mailto:marko.visic@um.si
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 V mesecu februarju 2014 smo pričeli z aktivnostmi mednarodne evalvacije knjižnične 

dejavnosti UKM po metodologiji Bibliotheksindex. 

 V mesecu marcu 2014 smo uspešno oddali evalvacijsko dokumentacijo BIX, ki je UKM 

omogočila primerjavo kakovosti knjižnične dejavnosti v visokem šolstvu v evropskem prostoru. 

 Na spletni strani UKM/Komisije za kakovost UKM smo skrbeli za sprotno ažuriranje vsebin s 

področja kakovosti v Univerzitetni knjižnici Maribor; 

 Skozi celotno študijsko leto smo spremljali izvajanje aktivnosti v okviru zastavljenega akcijskega 

načrta; 

 Spremljali smo rezultate samoevalvacijskih poročil knjižnične dejavnosti članic Univerze v 

Mariboru. 

 

Program dela Komisije za kakovost UKM v študijskem letu 2014/2015 je sledeč: 

- Sestajanje Komisije za kakovost UKM na rednih sejah.  

- Izvedba samoevalvacije Univerzitetne knjižnice za študijsko leto 2013/2014.  

- Izdelava Samoevalvacijsekga poročila UKM za študijsko leto 2013/2014. 

- Predstavitev samoevalvacijskega poročila Strokovnemu svetu UKM, Komisiji za knjižnični 

sistem in Komisiji za ocenjevanje kakovosti univerze. 

- Izdelava akcijskega načrta na podlagi Samoevalvacijskega poročila UKM za študijsko leto 

2014/2015.  

- Spremljanje uresničevanja korektivnih ukrepov iz akcijskega načrta Samoevalvacijskega 

poročila UKM za študijsko leto 2013/2014.  

- Izvedba kvantitativne evalvacije knjižnične dejavnosti knjižničnega sistema Univerze v 

Mariboru (spletni vprašalnik). 

- Izdelava samoevalvacijskega poročila knjižnične dejavnosti knjižničnega sistema Univerze v 

Mariboru. 

- Evalvacija knjižnične dejavnosti po metodologiji Bibliotheksindex. 

- Analiza rezultatov evalvacije knjižnične dejavnosti UKM v primerjavi z evropskimi knjižnicami 

(BIX). 

- Udeležba na skupnem letnem sestanku s člani Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze ter 

člani komisij za kakovost članic UM.  

- Spodbujanje uveljavljanja profesionalnih in etičnih vrednot kot temeljev zagotavljanja 

kakovosti v Univerzitetni knjižnici Maribor. 

- Vključevanje vseh zaposlenih v UKM k prizadevanjem za dvig kakovosti na UM. 

- Ažuriranje vsebine spletne podstrani za področje kakovosti Univerzitetne knjižnice Maribor 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor se je prvič lotila samoevalvacije svoje dejavnosti leta 2002 in od takrat 

ocenjuje svojo dejavnost vsako leto. Iz vidika vzpostavljanja sistema zagotavljanja kakovosti je vsakič 

nadgrajevala metodologijo. V tej temeljni usmeritvi je posebna pozornost usmerjena k atributom kot 

so poslanstvo, osrednjost, nacionalnost, regionalnost, ciljna usmerjenost, organiziranost, kakovost, 

uspešnost, aktualnost/temeljnost, dovzetnost, knjižnica kot učni center ter pripadnost/motiviranost 

zaposlenih. V letu 2007 je bila samoevalvacija prvič izdelana po enotnih samoevalvacijskih merilih – 

kazalcih uspešnosti knjižnične dejavnosti osrednje univerzitetne knjižnice Univerze v Mariboru in 

visokošolskih knjižnic članic univerze. Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2011/2012 je prav 

tako prelomno, kajti naslonili smo se na pokazatelje kakovosti, ki jih priporočajo slovenski strokovni 

standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic, ki so bili sprejet 

maja 2012. V študijskem letu 2011/2012 je UKM prvič presojala kakovost svojega delovanja v 

evropskem prostoru. 
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6.1.1.1 Strategija na področju zagotavljanja kakovosti UKM 

 

Cilj Univerzitetne knjižnice Maribor je postati evropsko primerljiva, sodobna osrednja univerzitetna 

knjižnica, ki deluje po načelih bibliotekarske vede ter svoj razvoj usklajuje z razvojem pedagoških, 

znanstvenoraziskovalnih in strokovnih področij Univerze v Mariboru. V tej temeljni usmeritvi bo 

posebna pozornost usmerjena k atributom: 

- poslanstvo (Univerzitetna knjižnica Maribor mora imeti jasno poslanstvo in cilje, tako 

kratkoročne in dolgoročne. Ugotavljanje kakovosti in uspešnosti mora biti tesno povezano s 

poslanstvom in cilji univerze, knjižnica pa vključena v vse procese planiranja, zlasti strateškega 

planiranja univerze.) 

- osrednjost (Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja univerzitetna knjižnica ima nosilno in 

koordinacijsko vlogo v knjižnično informacijskem sistemu Univerze v Mariboru. Intenzivno 

sodelovanje z visokošolskimi knjižnicami UM se odraža v dvigu ravni kakovosti knjižničnih 

storitev Univerze v Mariboru.) 

- nacionalnost (Univerzitetna knjižnica Maribor je skrbnica in varuhinja obveznega izvoda 

Republike Slovenije in po Zakonu o obveznem izvodu druga depozitna knjižnica. Kot varuhinja 

kulturne dediščine Slovenije mora posvečati posebno pozornost varovanju, zaščiti  in 

skladiščenju arhivskega in drugega obveznega izvoda.) 

- regionalnost (Domoznanska dejavnost ima v Univerzitetni knjižnici Maribor stoletno tradicijo. 

Neprecenljiva domoznanska dokumentacija in domoznansko gradivo, ki se dnevno dopolnjuje 

je bogat vir podatkov znanstvenikom, raziskovalcem, študentom in drugim uporabnikom. 

Domoznanska usmeritev knjižnice v mesto Maribor in širšo regijo je dodana vrednost k vlogi 

univerzitetne knjižnice.) 

- ciljna usmerjenost (Knjižnica mora biti sposobna postavljati in preverjati  kratkoročne in 

dolgoročne strateške cilje, katerih doseganje je merljivo ter znati opredeliti in uporabljati 

mere, ki bodo pokazale, kako uspešna je pri izpopolnjevanju svojega poslanstva in ciljev.) 

- organiziranost (Knjižnica mora imeti učinkovit sistem vodenja, ki bo zagotavljal kar najbolj 

uspešno in učinkovito doseganje zastavljenih ciljev. Organizacija, struktura in postopki vodenja 

morajo biti jasno definirani in razumljivi.) 

- kakovost (Zagotavljanje kakovosti storitev mora biti del poslanstva in ciljev Univerzitetne 

knjižnice Maribor. V svoje poslanstvo in cilje bo knjižnica vključila nenehno skrb za kakovost 

storitev in s tem povezano vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti delovanja knjižnice kot 

osrednje univerzitetne knjižnice. Knjižnica bo svoje delovanje vrednotila glede na svoje 

poslanstvo in cilje, poslanstvo in cilje univerze in glede na potrebe uporabnikov.) 

- uspešnost (V evalvacijske postopke mora Univerzitetna knjižnica Maribor ustrezno vključiti 

uporabnike, s pomočjo katerih bo ugotavljala, kako dobro izpolnjuje poslanstvo in v kakšni 

meri uresničuje zastavljene cilje. Evalvacija mora  biti kontinuiran proces in mora temeljiti na 

merljivih rezultatih dela, tako kvantitativnih kot kvalitativnih. Svojo uspešnost bo presojala na 

podlagi vrednotenja kakovosti knjižničnih storitev, pedagoške funkcije knjižnice, vloženih virov, 

dostopnosti informacijskih virov, knjižničnega osebja, prostorov in opreme, načinov 

komuniciranja in sodelovanja knjižnice z okoljem, vodstva in vodenja knjižnice in knjižničnega 

proračuna.) 

- aktualnost/temeljnost (Razvoj knjižničnih zbirk je nenehen in trajen proces, ki vključuje 

določanje ciljev razvoja zbirk za različna področja, vrednotenje zbirk, načrtovanje in 

implementacijo. Univerzitetna knjižnica mora zagotavljati knjižnične zbirke, ki zagotavljajo 

izpopolnitev raziskovalnih, izobraževalnih, umetniških in strokovnih potreb akademskega 

osebja in študentov.) 
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- dovzetnost (Knjižnica je dinamičen organizem, ker se spreminjajo cilji in potrebe univerze in 

okolja.) 

- knjižnica kot učni center (Vloga knjižnice kot učnega centra. je osrednjega pomena za 

realizacijo učnih ciljev izobraževalne ustanove. Kakovost zbirk, njihova relevantnost za 

obstoječe izobraževalne programe ter pogostost njihove uporabe so temeljne značilnosti 

takšnega centra. Učno osebje mora v okviru  izobraževalnega procesa nenehno poudarjati 

pomen uporabe informacijskih virov, ki je dejavnik strokovne ter osebne rasti in razvoja 

vsakega posameznika.) 

- pripadnost/motiviranost zaposlenih (Samo motiviran delavec je ključ do kakovosti. 

Pospeševanje timskega dela, vzpodbujanje postavljanja in doseganja osebnih ciljev in skupnih 

ciljev Univerzitetne knjižnice Maribor, vzpodbujanje strokovne in osebne rasti zaposlenih ter 

dobri medsebojni odnosi vodijo do celovitega in zaključenega kroga zagotavljanja kakovosti.) 

 

 

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

knjižnic 

 

V letu 2012 je Nacionalni svet za knjižnično dejavnost sprejel Strokovne standarde in priporočila za 

organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic. Tako je visokošolsko knjižničarstvo dobila 

normativni dokument, ki opredeljuje sodobno raven organizacije, delovanja in evalvacije visokošolskih 

knjižnic. V njem so opredeljeni namen, poslanstvo in cilji knjižnice, upravljanje in vodenje knjižnice, 

načrtovanje, poročanje in evalvacija knjižnice, prostori in oprema knjižnice, knjižnični delavci, 

financiranje in proračun knjižnice, knjižnična zbirka in drugi informacijski viri, knjižnične storitve in 

komuniciranje, sodelovanje in povezovanje. Kot priloga so dodali naslednji dokumenti: 

 Nabor kvalitativnih kazalcev uspešnosti delovanja visokošolske knjižnice  

 Nabor kvantitativnih kazalcev in kazalnikov uspešnosti delovanja visokošolske knjižnice  

 Osnovni uravnoteženi nabor kvantitativnih kazalcev in kazalnikov uspešnosti delovanja za 

evalvacijo knjižnične dejavnosti v visokem šolstvu 

 Nastanek dokumenta strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in 

evalvacijo visokošolskih knjižnic 

 Uporabljeni viri in literatura 

 Mednarodni (ISO) standardi, relevantni za visokošolske knjižnice 

Dokument je na voljo na spletnem naslovu: 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDAR

DI_visokosolske_knjiznice_14052012_sprejeti_objava_OBDOBJE.pdf 

 

 

6.1.3    Osnutek Meril za evalvacijo Univerzitene knjižnice Maribor 

 

Na 6. redni seji Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze dne 11. 10. 2012  je bilo v razpravi o projektu 

institucionalnih evalvacij ugotovljeno, da se evalvirajo le članice UM, ne pa tudi druge članice, saj za to 

ni izdelanih meril ocenjevanja. Na predlog predsednika KOKU je bil sprejet sklep 6: »Komisija za 

ocenjevanje kakovosti univerze zadolži Univerzitetno knjižnico Maribor, Študentske domove Maribor 

in Rektorat UM, da pristopijo k izdelavi osnutka meril, po katerih bodo lahko tudi te institucije 

evalvirane s strani ekspertnih skupin.«  

 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDARDI_visokosolske_knjiznice_14052012_sprejeti_objava_OBDOBJE.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDARDI_visokosolske_knjiznice_14052012_sprejeti_objava_OBDOBJE.pdf
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Komisija za kakovost UKM je konec leta 2012 pripravila osnutek Meril za evalvacijo UKM  (priloga 6) na 

podlagi Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, 

Pravilnika o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o sestavi in številu članov 

komisije za ocenjevanje kakovosti univerze ter Strokovnih standardov in priporočil za organizacijo, 

delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic.  

 

Osnutek Meril za evalvacijo UKM, ki določajo kriterije, po katerih se izvajajo postopki evalvacije UKM 

oz. postopki samoevalvacije in zunanje evalvacije, je na svoji 1. redni seji 18. 1. 2013 potrdil Strokovni 

svet UKM, Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze pa se je z njim seznanila na svoji 8. redni seji 7. 

2. 2013.  

 

 

6.1.4 Meritve o delu visokošolskih knjižnic centra za razvoj knjižnic pri NUK 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor vsako leto posreduje statistične podatke svoje dejavnosti Centru za 

razvoj knjižnic. Ti so dostopni na spletnem naslovu aplikacije BibSist Online (http://bibsist.nuk.uni-

lj.si/statistika/index.php) vse od leta 2000. 

 

Poslanstvo Centra za razvoj knjižnic (Cezar): 

»Z namenom razvijati sposobnosti najpomembnejšega nacionalnega vira, prebivalstva Slovenije, 

morajo knjižnice vsem prebivalcem Slovenije omogočiti enake možnosti za dostop do publikacij in 

informacij na klasičnih ali elektronskih virih zapisov, ki bodo zadovoljile njihove kulturne, izobraževalne 

in raziskovalne potrebe, in s tem omogočile njihov osebnostni, kulturni in strokovni razvoj, ne glede na 

finančne, intelektualne in druge potrebe ali zmožnosti uporabnikov. 

 

Center za razvoj knjižnic zato spremlja delovanje in razvoj knjižnic, ki opravljajo knjižnično dejavnost 

kot javno službo in evidentira vse druge knjižnice, ugotavlja izpolnjevanje minimalnih pogojev za 

strokovno delo ter podpira, vodi in vrednoti koordiniran razvoj vseh vrst knjižnic v skladu z njihovim 

poslanstvom.  

 

Cilj dejavnosti Centra je doseči enakomeren in povezan razvoj vseh vrst knjižnic, ki bo usklajen z 

aktualnimi svetovnimi trendi in prilagojen objektivnim slovenskim možnostim in posebnostim.« 

 

Njegove naloge so: 

 zbira, obdeluje in posreduje statistične in druge podatke o delovanju knjižnic,  

 vodi razvid knjižnic,  

 pripravlja strokovne podlage za sprejem splošnih predpisov in strokovnih priporočil s 

področja knjižničarstva,  

 koordinira posebne dejavnosti osrednjih območnih knjižnic.  

Poleg tega svetuje knjižnicam in izdaja mnenja v zvezi s problematiko knjižnic na osnovi uveljavljenih 

strokovnih izhodišč, izvaja raziskovalno in razvojno delo na svojem področju, ter razvojne in aplikativne 

projekte s področja knjižničarstva, sodeluje pri izpopolnjevanju in usposabljanju knjižničnih delavcev, 

skrbi za promocijo knjižnic in njihove dejavnosti ter usklajuje dejavnost knjižnic s pristojnimi ministrstvi 

in drugimi subjekti, katerih delo odločilno vpliva na knjižnično dejavnost. 

 

V letu 2012 je Center za razvoj knjižnic nadgradil portal BibSist in uvedel kazalce uspešnosti, ki jih je 

mogoče izračunati na podlagi zbranih statističnih podatkov, določil metodologijo njihovega 

http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php
http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php
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izračunavanja, definiral subjekte oziroma skupine subjektov, za katere jih je mogoče izračunavati in 

način grafičnega prikazovanja na spletu (Kodrič-Dačić, 2012). 

 

 

Kazalci uspešnosti za visokošolske knjižnice (BibSist Online, 2014): 

Definicije (priloga 7) 

 

A Viri, dostopnost in infrastruktura 

 

 A.1.1         Število izposojevališč,  

 A.2.1         Knjižnična zbirka na potencialnega uporabnika,  

 A.2.2         Prirast obveznega izvoda,  

 A.2.3         Prirast na potencialnega uporabnika,  

 A.2.4         Prirast naslovov na potencialnega uporabnika,  

 A.2.5         Prirast na knjižnično zbirko,  

 A.2.7         Odpis na knjižnično zbirko,  

 A.2.8         Gradnja podatkovnih zbirk,  

 A.3.2         Letna odprtost knjižnice na potencialnega uporabnika,  

 A.3.3         Površina knjižnice na potencialnega uporabnika,  

                 Čitalniški sedeži na potencialnega uporabnika* 

 A.3.5         Osebni računalniki za uporabnike na potencialnega uporabnika,  

 A.4.1         Delavci na potencialnega uporabnika.  

 

B Uporaba 

 B.1.1         Obrat knjižnične zbirke,  

 B.1.2         Izposoja na potencialnega uporabnika,  

 B.1.3         Izposoja na člana,  

 B.1.5         Medknjižnična izposoja na potencialnega uporabnika,  

 B.2.1         Delež članov knjižnice med potencialnimi uporabniki,  

 B.2.2         Obisk (fizični) knjižnice na potencialnega uporabnika,  

 B.2.4         Obisk (fizični) na letno odprtost,  

 B.2.6         Udeleženci usposabljanja na potencialnega uporabnika, 

       Strošek izposojene enote knjižničnega gradiva* 

       Strošek obiska* 

 

C Učinkovitost 

 C.3.1   Število kreiranih in redigiranih zapisov za bibliografijo raziskovalcev na strokovnega 

delavca.  

 

D Potenciali in razvoj 

 D.1.1   Sredstva, porabljena za nakup knjižničnega gradiva na potencialnega uporabnika,  

 D.1.2   Delež sredstev, porabljenih za nakup elektronskih virov,  

 D.2.1   Delež strokovnih delavcev,  

 D.2.2   Število ur izobraževanja na delavca,  

 D.2.3   Sredstva, porabljena za izobraževanje na delavca.  

*kazalec dodan v UKM iz nabora možnosti po CEZAR-ju 
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6.1.5 Primerjalni indeks  BIX (Bibliotheksindex) 

 

BIX opazuje štiri cilje dimenzije: ponudbo, uporabo, učinkovitost in razvojni potencial (BIX, 2012). 

Rezultati so v izčrpni obliki na razpolago na spletnem naslovu http://www.bix-bibliotheksindex.de/. 

 

 

CILJNA DIMENIZIJA - PONUDBA 

Ciljna dimenzija »ponudba« prikazuje opremljenost knjižnice: katere vire daje visokošolski 

zavod/univerza za oskrbo uporabnikov na voljo in kakšno infrastrukturo ponuja knjižnica svojim 

uporabnikom. Viri obsegajo, zraven knjižničnega fonda kot temeljnega vira, predvsem knjižnične 

delavce, brez katerih nobena storitev ni možna, in prostorske zmogljivosti. Vidik prostora je posebej 

pomemben, ker uporaba knjižnic kljub ali prav zaradi virtualizacije sveta informacij nenehno raste. 

Istočasno pa je zagotavljanje informacij v elektronski obliki za obstoj v prihodnosti odločujoče – ta se 

pri visokošolskih knjižnicah meri z deležem finančnih sredstev za knjižnični fond v elektronski obliki.  

 

Indikatorji: 

 Število delovnih mest za uporabnike na 1.000 potencialnih uporabnikov (indikator opisuje, 

kako dobro knjižnica izpolnjuje funkcijo učnega centra visokošolskega zavoda/univerze; 

upoštevajo se vsa delovna mesta – individualna in za skupinsko delo, z ali brez računalniške 

opreme) 

 Knjižnični delavci na 1.000 potencialnih uporabnikov (število knjižničnih delavcev določa 

intenzivnost storitev in njihovo kakovost, upoštevajo se vsi knjižnični delavci v okviru 

sistemizacije in izven) 

 Izdatki za literaturo in informacijske vire na 1.000 potencialnih uporabnikov (od višine 

proračuna za nabavo knjižničnega gradiva je odvisno, kako dobro lahko knjižnica izpolni svojo 

informacijsko nalogo; upoštevajo se dejanski izdatki za nakup knjižničnega gradiva, tudi 

elektronskih virov in stroški vezave) 

 Delež izdatkov za elektronske vire v okviru proračuna za nakup knjižničnega gradiva (delež 

elektronskih virov v prirastu knjižničnega fonda določa ne samo vsebino, temveč tudi 

dostopnost in storitve; indikator je pokazatelj, kako velik je delež izdatkov za elektronske vire 

v okviru proračuna za nakup knjižničnega gradiva, tukaj brez izdatkov za vezavo) 

 Tedenska odprtost knjižnice (odprtost knjižnice je pomembna za uporabo knjižnice kot učnega 

centra in delovnega prostora) 

 

 

CILJA DIMENZIJA – UPORABA/USMERJENOST K UPORABNIKU 

Ciljna dimenzija »uporaba« prikazuje, kako se viri uporabljajo in kako ponujene storitve uporabniki 

sprejemajo oz. uporabljajo. Ali ponudba knjižničnega fonda in storitev zadovoljuje potrebe 

uporabnikov? Visoka uporaba odraža, da so potrebe uporabnikov pravilno zaznane. Najpomembnejši 

indikator, da so knjižnico uporabniki sprejeli, je število obiskov knjižnice. Tukaj je pomemben tako 

fizični kot virtualni obisk oziroma dostop do elektronskih virov. Pri visokošolskih knjižnicah, kjer je 

pogost pojav znaten knjižnični fond, ki je dostopen le v prostorih knjižnice, se usmerjenost k 

uporabniku ocenjuje preko indikatorjev - takojšnja dostopnost do knjižničnega gradiva in udeležba 

uporabnikov na tečajih za izobraževanje uporabnikov. 

 

 

 

http://www.bix-bibliotheksindex.de/
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Indikatorji: 

 Fizični obisk knjižnice na potencialnega uporabnika (štejejo se vsi obiski vseh uporabnikov v 

letu) 

 Virtualni obisk na potencialnega uporabnika (storitve preko spleta (iskanje in naročila) in velik 

delež elektronskih virov vodijo do tega, da pomembnost virtualne uporabe knjižnice stalno 

raste; štejejo se virtualni obiski spletne strani in OPAC-a) 

 Udeležba uporabnikov na izobraževalnih tečajih na 1.000 potencialnih uporabnikov 

(izobraževanje uporabnikov je pomembna naloga knjižnic in indikator je pokazatelj ponudbe 

in učinkovitosti te dejavnosti; štejejo se udeležbe na izobraževalnih tečajih in vodenjih) 

 Takojšnja dostopnost knjižničnega gradiva (indikator je pokazatelj, kolikšen delež vseh izposoj 

knjižničnega gradiva je bil takoj mogoč – brez predhodnih rezervacij in naročil izposoje (presoja 

se razmerje med številom takojšnjih izposoj – število izposoj brez rezervacij gradiva in številom 

vseh želja po izposoji – število izposoj plus naročila medknjižnične izposoje). 

 

 

CILJNA DIMENZIJA – UČINKOVITOST/GOSPODARNOST 

Ciljna dimenzija »učinkovitost« povezuje ponudbo in uporabo, izdatke in učinke. Knjižnice so 

neprofitne organizacije in njihova dejavnost ne pokriva nastalih stroškov. Vendar so zavezane, da vire, 

ki so ji dani na razpolago za opravljanje dejavnosti, kolikor je le mogoče učinkovito uporablja.  Cilj je, 

da je oprema oziroma uporaba razpoložljivih virov z uporabo v optimalnem razmerju. Tukaj BIX vedno 

znova pokaže, da imata odlična knjižnična ponudba in odlična uporaba svojo ceno – »poceni« knjižnica 

ni brezpogojno »dobra« knjižnica. V središču pozornosti so vsekakor tekoči izdatki na aktivnega 

uporabnika. Razmerje med izdatki za osebne dohodke in izdatki za nakup knjižničnega fonda nakazuje 

k uporabniku usmerjeno porazdelitev virov. Indikatorji procesne učinkovitosti so v veliki meri odvisni 

od tehnološke infrastrukture. 

 

Indikatorji: 

 Izdatki knjižnice na aktivnega uporabnika (indikator se ocenjuje obratno, manjša vrednost je 

boljša vrednost; manjši je izdatek na potencialnega uporabnika, toliko bolj stroškovno 

učinkovito je dejavnost opravljena; lahko si ga razlagamo tudi v kontekstu, koliko sredstev ima 

knjižnica na razpolago za zadovoljevanje potreb svojih uporabnikov; upošteva se vsota 

izdatkov za nakup knjižničnega gradiva, drugi materialni stroški in stroški za osebne dohodke 

glede na aktivnega uporabnika iz skupine potencialnih uporabnikov (študenti in zaposleni na 

visokošolskem zavodu/univerzi, ki so v letu poročanja opravili najmanj eno izposojo). 

 Razmerje med izdatki za nakup knjižničnega gradiva glede na izdatke za osebne dohodke 

(indikator je pokazatelj k uporabniku usmerjene porazdelitve knjižničnih virov) 

 Procesna učinkovitost – obdelava knjižničnega gradiva (razmerje med nabavljenim in 

obdelanim gradivom in knjižničnimi delavci, ki sodelujejo v obdelavi knjižničnega gradiva v EPZ; 

indikator je odvisen od naslednjih spremenljivk – težavnostne stopnje katalogizacije 

knjižničnega gradiva, deleža že vnaprej pripravljenih bibliografskih podatkov (uvoz 

metapodatkov) in organizacije delovnih postopkov) 

 Procesna učinkovitost – izposoja in medknjižnična izposoja (razmerje med številom izposoj in 

medknjižničnih izposoj in knjižničnimi delavci v izposoji in medknjižnični izposoji v EPZ) 
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CILJNA DIMENIZIJA -  RAZVOJNI POTENCIAL 

Knjižnice se morajo prilagajati spremembam in aktualnemu razvoju okolja, v katerem delujejo. Ta 

dimenzija prikazuje, ali imajo knjižnice dovolj velik potencial, da se prilagodijo nujnim spremembam – 

tako pri knjižničnih delavcih kot tudi pri razvoju knjižničnega fonda in finančnih virih. Posebej 

pomembno je stalno izobraževanje knjižničnih delavcev in pridobivanje kvalifikacij. Pri visokošolskih 

knjižnicah so finančni indikatorji pokazatelj »političnega« položaja knjižnice v okviru visokošolskega 

zavoda/univerze (delež knjižničnega proračuna v proračunu visokošolskega zavoda/univerze) in 

pokazatelj, kako so knjižnice opremljene za razvojne projekte (lastna sredstva v okviru knjižničnega 

proračuna). 

 

Indikatorji: 

 Dnevi izobraževanja na knjižničnega delavca (šteta so vsa izobraževanja v obliki izobraževanj v 

skupini znotraj in izven knjižnice) 

 Delež proračuna knjižnice glede na proračun visokošolskega zavoda/univerze (indikator je 

pokazatelj, kakšno pozicijo zavzema knjižnica v vrednostni lestvici visokošolskega 

zavoda/univerze) 

 Delež lastnih sredstev v okviru celotnega proračuna knjižnice (indikator je pokazatelj, koliko 

virov lahko knjižnica namenja strokovnemu, tehnološkemu ali prostorskemu razvoju; 

upoštevajo se vsi prihodki, ki ne izhajajo od odgovorne institucije oz. pristojnega ministrstva). 

 Delež knjižničnih delavcev zadolženih za elektronske storitve (obseg kapacitet knjižničnih 

delavcev zadolženih za elektronske storitve je očiten pokazatelji, kako intenzivno ima knjižnica 

opravka z elektronskimi mediji in storitvami (upoštevajo se knjižnični delavci, ki se ukvarjajo z 

načrtovanjem, vzdrževanjem, zagotavljanjem in razvojem storitev informacijske tehnologije) 

 

Vrednotenje rezultatov po BIX: 

Primerjalni okvir za vsak posamezen indikator je največji,  kolikor je le mogoče. Glede na indikator je 

za primerjavo zbranih 65 do 98 % podatkov vseh knjižnic Nemčije in na podlagi teh podatkov se za vsak 

indikator izračuna primerjalni okvir oz. maksimalna vrednost, minimalna vrednost in povprečje 

vrednosti za knjižnice v Nemčiji. Normativni podatki so torej podatki nemških knjižnic. Če indikatorja 

ni mogoče izračunati iz podatkov, ki so na voljo v okviru statističnih podatkov knjižnic Nemčije, se 

maksimalna in minimalna vrednost nanašata na podatke udeležencev vrednotenja po BIX. Za vsak 

indikator se določi t.i. kvantitativni red velikost oz. kvantitativni rang (nem.: Quantilsrang), ki pripada 

posamezni knjižnici znotraj spektra vrednosti posamezne primerjalne skupine. Pri tem dobi knjižnica 

vrednost med 0 in 1. Kvantitativni rang 0,85 pomeni, da se 85 % knjižnic nahaja pod to vrednostjo in 

15 % nad. BIX profil prikazuje kvantitativne range vseh indikatorjev posamezne knjižnice.  

 

V osnovi velja za preračun BIX rezultatov pravilo: koliko več, toliko bolje, oziroma višja je vrednost 

posamezne knjižnice, višji je kvantitativni rang in višja je primerjalna skupina. Pri visokošolskih 

knjižnicah to ne velja za indikator – tekoči izdatki na aktivnega uporabnika, ki se obravnava v 

nasprotnem kontekstu. Pri grafičnem prikazovanju (BIX profil) to pomeni, nižja je vrednost, višji je 

kvantitativni rang. 

 

Rezultati oz. kvantitativni rangi indikatorjev so nato po posamezni ciljni dimenziji standardizirani in 

ponovno preračunani. Izračuna se povprečna vrednost kvantitativnih rangov vseh indikatorjev znotraj 

ciljne dimenzije. Vsi indikatorji so enakovredni. Dobimo štiri standardizirane vrednosti za posamezno 

ciljno dimenzijo, ki pomenijo kvantitativni rang knjižnice za ciljno dimenzijo in rezultat se pozicionira 

znotraj primerjalnih skupin, ki so  
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rumena: top skupina, rezultat se nahaja v zgornji tretjini (t.j. kvantitativni rang nad 

0,66), 

 

svetlo modra: srednja skupina, rezultat se nahaja v srednji tretjini  (t.j. kvantitativni rang 

med 0,33 in 0,66)  

 

temno modra: spodnja skupina, rezultat se nahaja v spodnji tretjini (t.j. kvantitativni 

rang pod 0,32) 

 

 

Rezultati se prikazujejo tudi v obliki t.i. »BIX-Tops« (t.j. zvezdice). Za vsako pozicioniranje knjižnice v 

top skupino dobi knjižnica eno zvezdico, in za vsako pozicioniranje knjižnice v srednjo skupino pol 

zvezdice. Maksimalno lahko knjižnica dobi štiri zvezdice, za štiri uvrstitve v top skupine za vse štiri ciljne 

dimenzije. Za podrobnejšo analizo je na razpolago t.i. BIX profil. Ta prikazuje položaj knjižnice pri 

vsakem posameznem indikatorju, kot tudi točen položaj znotraj primerjalne skupine. Tako se lahko 

določi, kateri indikator je odgovoren za uvrstitev v posamezno skupino in kolikšna je še pot za uvrstitev 

v višjo skupino.   

 

 

 

6.2 Zagotavljanje  inovativnosti in razvojne naravnanosti UKM 

 

6.2.1.  Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov in sposobnost UKM za spremembe in  razvoj      

 

6.2.1.1  Kazalniki uspešnosti delovanja – učinkovitost 

 

Preglednica 48: Kazalci – učinkovitost delovanja UKM (2011/2012, 2012/2013 in 2013/2014) 

 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske 

knjižnice (fizični član) 

15.362 14.948 15.069 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega 

zavoda (fizični član) 

10.441 10.222 10.277 

Skupaj izdatki knjižnice 3.052.620,88 2.732.547,42 2.573.413,13 

Stroški dela knjižnice 1.865.648,47 1.804.957,16 1.653.594,94 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev 

knjižnice 

48 49 48 

Skupaj število izposojenih enot gradiva 350.244 371.861 359.683 

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov 17.991 18.309 19.377 

Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih 

nosilcih zapisa (število enot) 

36.739 31.531 32.403 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno 

bibliografsko bazo podatkov 

7.880 7.645 6.999 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov 

v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice 

20.910 20.582 20.481 
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 Izdatki knjižnice na aktivnega uporabnika knjižnice (fizični člani) 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

198,71 

EUR/uporabnika 

182,80  

EUR/uporabnika 

170,78  

EUR/uporabnika 

 

 

 Izdatki knjižnice na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda (fizični člani) 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

292,37 

EUR/uporabnika 

267,32  

EUR/uporabnika 

250,41 

EUR/uporabnika 

 

 

 Izdatki knjižnice na izposojeno enoto gradiva 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

8,72 

EUR/izposojeno enoto 

gradiva 

7,33  

EUR/izposojeno enoto 

gradiva 

7,15 

EUR/izposojeno enoto 

gradiva 

 

 

 Strošek dela na izposojeno enoto gradiva 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

5,33 

EUR/izposojeno enoto 

gradiva 

4,84  

EUR/izposojeno enoto 

gradiva 

4,60 

EUR/izposojeno enoto 

gradiva 

 

 

 Strošek dela na letni prirast knjižničnega gradiva 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

50,78 

EUR/letni prirast 

knjižničnega gradiva 

98,58  

EUR/letni prirast 

knjižničnega gradiva 

51,03 

EUR/letni prirast 

knjižničnega gradiva 

 

 

 Število izposojenih enot na EPZ strokovnega delavca knjižnice 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

7.296,75 

enot/strokovnega delavca 

7.609,41 

enot/strokovnega delavca 

7.493,40 

enot/strokovnega delavca 

 

 



129 

 

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

delavca knjižnice 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

164,17 

zapisov/strokovnega delavca 

156,02  

zapisov/strokov.  delavca 

145,81 

zapisov/strokov. delavca 

 

 

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

strokovnega delavca knjižnice 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

376,69 

zapisov/strokovnega delavca 

420,04  

zapisov/strokov. delavca 

426,69 

zapisov/strokov. delavca 

 

 

 

6.2.1.2    Kazalniki uspešnosti delovanja – sposobnost UKM za spremembe in razvoj 

 

Preglednica 49: Kazalci – razvoj človeških potencialov (2011, 2012 in 2013) 

 

 2011 2012 2013 

Število predvidenih delovnih ur knjižničnih 

delavcev (redno delo, nadure) 

164.320 164.952 162.864 

Število opravljenih delovnih ur knjižničnih delavcev 

(redno delo, nadure) 

/ 128.076 113.350 

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev 79 78 78 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev 

knjižnice 

48 49 48 

Število knjižničnih delavcev, udeležencev 

formalnega izobraževanja 

8 4 4 

Število knjižničnih delavcev, ki so uspešno zaključili 

programe formalnega izobraževanja 

1 1 1 

Število knjižničnih delavcev, ki so opravili 

bibliotekarski izpit 

1 0 0 

Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili 

strokovni bibliotekarski naziv 

1 0 0 

Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili 

znanstveni ali raziskovalni naziv 

0 0 0 

Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih 

delavcev v Sloveniji 

1.015 272 977 

Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih 

delavcev v tujini 

0 312 312 

Število knjižničnih delavcev, udeležencev 

neformalnega izobraževanja v Sloveniji 

55 69 102 
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Število knjižničnih delavcev, udeležencev 

neformalnega izobraževanja v tujini 

0 12 12 

Skupaj število ur neformalnega izobraževanja 

knjižničnih delavcev v Sloveniji in tujini 

1.015 584 1.289 

Število objav knjižničnih delavcev (znanstveni, 

strokovni prispevki etc.) 

27 86 133 

Skupaj število knjižničnih delavcev, udeležencev 

neformalnega izobraževanja v Sloveniji in tujini 

55 81 114 

Število ur bolezenskih odsotnosti vseh knjižničnih 

delavcev (bolniška, porodniška, invalidnina) 

14.790 6.800 10.256 

 

 

 Odstotek dejansko opravljenih delovnih ur v tekočem letu 

 

2012 2013 

77,64 % 69,60 % 

 

 Delež (odstotek) ur bolezenskih odsotnosti zaposlenih v knjižnici-knjižničnih delavcev glede na 

število opravljenih delovnih ur knjižničnih delavcev 

 

2011 2012 2013 

9,00 % 

bolezenskih 

odsotnosti/predvidenih 

delovnih ur 

4,12 %  

bolezenskih 

odsotnosti/predvidenih 

delovnih ur 

9,05 % 

bolezenskih 

odsotnosti/predvidenih 

delovnih ur 

 

 

 Število ur neformalnega izobraževanja na EPZ knjižničnega delavca 

 

2011 2012 2013 

12,85 

ur/knjižničnega delavca 

7,39 

ur/knjižničnega delavca 

16,53 

ur/knjižničnega delavca 

 

 

 Število objav na EPZ strokovnega knjižničnega delavca (upoštevajo se tipologije: članki in 

sestavki, monografije in druga zaključena dela, avtor dodatnega besedila, pisec recenzij, 

prevajalec in intervjuvanec) 

 

2011 2012 2013 

0,56 

objav/strokovnega delavca 

2,29 

objav/strokovnega delavca 

 2,77 

objav/strokovnega delavca 
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6.2.2 Kazalci uspešnosti delovanja UKM po metodologiji Centra za razvoj knjižnic Cezar, NUK  

 

 

Preglednica 50: Kazalci uspešnosti knjižnične dejavnosti - Cezar 

 

A Viri, dostopnost in infrastruktura 2012 2013 

Knjižnična zbirka na potencialnega uporabnika 48,36 inv. 

enot/potencialnega 

uporabnika 

53,43 inv. enot/ 

potencialnega 

uporabnika 

Prirast obveznega izvoda 24.751 enot 26.655 enot 

Prirast na potencialnega uporabnika 1.54 inv. enot/ 

1000 potencialnih 

uporabnikov 

1,39 inv. enot/ 

1000 potencialnih 

uporabnikov 

Prirast naslovov na potencialnega uporabnika 686,44 naslovov/ 

1000 potencialnih 

uporabnikov 

685,46 naslovov/ 

1000 potencialnih 

uporabnikov 

Prirast na knjižnično zbirko 3,19 % inv. enot 3,18 % inv. enot 

Odpis na knjižnično zbirko 0,77 % inv. enot 0,35 % inv. enot 

Gradnja podatkovnih zbirk 0 0 

Letna odprtost knjižnice na potencialnega 

uporabnika 

154,63 ur/ 

1000 potencialnih 

uporabnikov 

224,72 ur/ 

1000 potencialnih 

uporabnikov 

Površina knjižnice na potencialnega uporabnika 0,41 m2/ 

potencialnega 

uporabnika 

0,45 m2/ 

potencialnega 

uporabnika 

Čitalniški sedeži na potencialnega uporabnika 16,71 sedežev/ 

1000 potencialnih 

uporabnikov 

24,6 sedežev/ 

1000 potencialnih 

uporabnikov 

Osebni računalniki za uporabnike na 

potencialnega uporabnika 

2,05 računalnika/ 

1000 potencialnih 

uporabnikov 

2,05 računalnika/ 

1000 potencialnih 

uporabnikov 

Delavci na potencialnega uporabnika 

 (na 1.000 potenc. uporabnikov) 

3,96 delavcev/ 

1000 potencialnih 

uporabnikov 

4,09 delavcev/ 

1000 potencialnih 

uporabnikov 

 

B Uporaba 2012 2013 

Obrat knjižnične zbirke 0,38 inv. enot 0,35 inv. enot 

Izposoja na potencialnega uporabnika 13,97 inv. enot 18,86 inv. enot 

Izposoja na člana 19,13 inv. enot 18,38 inv. enot 

Medknjižnična izposoja na potencialnega 

uporabnika 

97,52 inv. enot/ 

1000 potencialnih 

uporabnikov 

108,48 inv. enot/ 

1000 potencialnih 

uporabnikov 

Delež članov (študenti+zaposleni) knjižnice med 

potencialnimi uporabniki 

49,94 % 53,91 % 

Obisk (fizični) knjižnice na potencialnega 

uporabnika 

14,99 krat/ 

potenc.  uporabnika 

14,67 krat/ 

potenc. uporabnika 



132 

 

Obisk (fizični) na letno odprtost 96,91 

uporabnikov/uro 

65,29  

uporabnikov/uro 

Udeleženci usposabljanja na potencialnega 

uporabnika 

0,22 udeleženca/ 

potencialnega 

uporabnika 

0,27 udeleženca/ 

potencialnega 

uporabnika 

Strošek izposojene enote 6,39 EUR/ 

izposojeno enoto 

6,98 EUR/ 

Izposojeno enoto 

Strošek obiska 7,77 EUR/ 

obisk uporabnika 

8,97 EUR/ 

obisk uporabnika 

 

C Učinkovitost 2012 2013 

Število kreiranih in redigiranih zapisov za 

bibliografijo raziskovalcev na strokovnega 

delavca 

44,28 

zapisov/strokovnega 

delavca 

41,69 

zapisov/strokovnega 

delavca 

 

D Potenciali in razvoj 2012 2013 

Sredstva, porabljena za nakup knjižničnega 

gradiva na potencialnega uporabnika 

17,05 EUR/ 

potencialnih 

uporabnikov 

16,12 EUR/ 

potencialnega 

uporabnika 

Delež sredstev, porabljenih za nakup 

elektronskih virov 

36,31 % 45,7 % 

Delež strokovnih delavcev 61,31 % 61,54 % 

Število ur izobraževanja na delavca 6,54 ur/zaposlenega 7,39 ur/zaposlenega 

Sredstva, porabljena za izobraževanje na 

delavca 

82,09 EUR/ 

zaposlenega 

142,02 EUR/ 

zaposlenega 
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6.2.3 UKM v evropskem prostoru (BIX-indeks) 

 

Zveza bibliotekarskih društev Nemčije že več let predstavlja aktualne rezultate nemških ter nekaterih 

tujih visokošolskih in splošnih knjižnic v obliki posebnega primerjalnega indeksa BIX. V študijskem letu 

2011/2012 se je statističnemu zbiranju podatkov in oceni uspešnosti ter primerjavi z nemškimi in 

drugimi evropskimi visokošolskimi knjižnicami za leto 2011 pridružila tudi Univerzitetna knjižnica 

Maribor in primerjavo kakovosti svoje dejavnosti v evropskem okolju nadaljevala tudi v 2013/2014.  V 

letu 2014 je sodelovalo v BIX-u 82 visokošolskih knjižnic (dve manj kot lani).  

 

 

Preglednica 51: Sodelujoče visokošolske knjižnice v BIX-u 

 

Univerzitetne knjižnice (samostojna osrednja univerzitetna knjižnica in 

samostojne fakultetne knjižnice) – UB-2 

16 

Univerzitetne knjižnice (samostojna univerzitetna knjižnica in dislocirane enote 

osrednje knjižnice) – UB-1 

38 

Samostojne visokošolske knjižnice  28 

Skupaj 82 

 

 

Preglednica 52: Uvrstitev Univerzitetne knjižnica Maribor 

 

Mesto Knjižnica Država Tip Ponudba Uporaba Učinkovitost Razvoj BIX-

Tops 

Maribor UB Slovenija UB-2     / 
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Preglednica 53: BIX – profil Univerzitetne knjižnice Maribor 
 

2011 2012 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

16,71 Arbeitsplätze pro
1.000 primäre Nutzer

3,76 Bibliotheksmitarbeiter
pro 1.000 primäre Nutzer

17,05 € Ausg. für 
Literatur/Informat. …

36,44 % Ausgabenanteil für
elektron. Bestände

69,00 Öffnungsstunden pro
Woche

14,99 Besuche pro primäre
Nutzer

(virtuelle Besuche
(Sessions) pro primärer…

221,76
Schulungsteilnahmen pro…

70,55 % sofortige
Medienverfügbarkeit

219,03 Euro lfd. Ausgaben
pro Nutzer

19,34 Verhältnis
Erwerbungsausgaben zu…

1.759,69 Prozesseffizienz
Medienbearbeitung (Fälle…

8.218,17 Prozesseffizienz
Aus- und Fernleihen…

0,87 Fortbildungstage pro
Mitarbeiter

2,78 % Anteil
Bibliotheksmittel an den…

15,05 % Anteil Dritt- und
Sondermittel an den…

5,19 % Anteil Personal für
elektronische Dienste
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15,86 Arbeitsplätze pro
1.000 primäre Nutzer

3,78 Bibliotheksmitarbeiter
pro 1.000 primäre Nutzer

23,91 € Ausg. für 
Literatur/Informat. …

22,27 % Ausgabenanteil für
elektron. Bestände

69,00 Öffnungsstunden pro
Woche

14,36 Besuche pro primäre
Nutzer

(virtuelle Besuche
(Sessions) pro primärer…

236,98
Schulungsteilnahmen pro…

75,16 % sofortige
Medienverfügbarkeit

244,51 Euro lfd. Ausgaben
pro Nutzer*

27,51 Verhältnis
Erwerbungsausgaben zu…

1.925,00 Prozesseffizienz
Medienbearbeitung (Fälle…

8.468,78 Prozesseffizienz
Aus- und Fernleihen…

2,08 Fortbildungstage pro
Mitarbeiter

3,08 % Anteil
Bibliotheksmittel an den…

7,83 % Anteil Dritt- und
Sondermittel an den…

3,74 % Anteil Personal für
elektronische Dienste
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Legenda (2011):  
Ponudba 

- 15,86 študijskih mest na 1.000 potencialnih 
uporabnikov 

- 3,78 knjižničnih delavcev na 1.000 potencialnih 
uporabnikov 

- 23,91 EUR izdatkov za literaturo /glede na 
potencialnega uporabnika 

- 22,27% delež izdatkov za e-vire 

- 69 ur – tedenska odprtost knjižnice 
Uporaba 

- 14,36 obiskovalcev na potencialnega uporabnika  

- / virtualni obisk 

- 236,98 udeležb na izobraževanjih na 1.000 
potencialnih uporabnikov 

- 75,16 % - takojšna razpoložljivost gradiva 
Učinkovitost 

- 244,51 EUR – tekoči izdatki na uporabnika 

- 27,51 % razmerje med izdatki za nakup knjižničnega 
gradiva in izdatki za osebne dohodke 

- 1.925 enot – učinkovitost procesov (obdelava 
knjižničnega gradiva na EPZ knjižničnega delavca 
vpletenega v postopek) 

- 8.468,78 – učinkovitost procesov (izposoja in 
medknjižnična izposoja na EPZ knjižničnega delavca 
vpletenega v postopek) 

Razvojni potencial 

- 2,08 dni izobraževanja na zaposlenega 

- 3,08 % delež knjižničnega proračuna v primerjavi s 
proračunom univerze 

- 7,83 % drugih (lastnih) sredstev glede na celotne 
prihodke knjižnice 

- 3,74 % knjižničnih delavcev zadolženih za elektronske 
storitve 

Legenda (2012):  
Ponudba 

- 16,71 študijskih mest na 1.000 potencialnih 
uporabnikov 

- 3,76 knjižničnih delavcev na 1.000 potencialnih 
uporabnikov 

- 17,05 EUR izdatkov za literaturo /glede na 
potencialnega uporabnika 

- 36,44 % delež izdatkov za e-vire 

- 69 ur – tedenska odprtost knjižnice 
Uporaba 

- 14,99 obiskovalcev na potencialnega uporabnika  

- / virtualni obisk 

- 221,76 udeležb na izobraževanjih na 1.000 
potencialnih uporabnikov 

- 70,55 % - takojšna razpoložljivost gradiva 
Učinkovitost 

- 219,03 EUR – tekoči izdatki na uporabnika 

- 19,34 % -  razmerje med izdatki za nakup knjižničnega 
gradiva in izdatki za osebne dohodke 

- 1.759,68 enot – učinkovitost procesov (obdelava 
knjižničnega gradiva na EPZ knjižničnega delavca 
vpletenega v postopek) 

- 8.218,17 – učinkovitost procesov (izposoja in 
medknjižnična izposoja na EPZ knjižničnega delavca 
vpletenega v postopek) 

Razvojni potencial 

- 0,87 dni izobraževanja na zaposlenega 

- 2,78 % delež knjižničnega proračuna v primerjavi s 
proračunom univerze 

- 15,05 % drugih (lastnih) sredstev glede na celotne 
prihodke knjižnice 

- 5,19 % knjižničnih delavcev zadolženih za 
elektronske storitve 

Legenda (2013):  
Ponudba 

- 24,60 študijskih mest na 1.000 potencialnih 
uporabnikov 

- 3,99 knjižničnih delavcev na 1.000 potencialnih 
uporabnikov 

- 16,29 EUR izdatkov za literaturo /glede na 
potencialnega uporabnika 

- 45,56 % delež izdatkov za e-vire 

- 89 ur – tedenska odprtost knjižnice 
Uporaba 

- 14,55 obiskovalcev na potencialnega uporabnika  

- / virtualni obisk 

- 271,94 udeležb na izobraževanjih na 1.000 
potencialnih uporabnikov 

- 75,40 % - takojšna razpoložljivost gradiva 
Učinkovitost 

- 244,36 EUR – tekoči izdatki na uporabnika 

- 18,78 % -  razmerje med izdatki za nakup 
knjižničnega gradiva in izdatki za osebne 
dohodke 

- 1.855,26 enot – učinkovitost procesov (obdelava 
knjižničnega gradiva na EPZ knjižničnega delavca 
vpletenega v postopek) 

- 10.489,94 – učinkovitost procesov (izposoja in 
medknjižnična izposoja na EPZ knjižničnega 
delavca vpletenega v postopek) 

Razvojni potencial 

- 1,03 dni izobraževanja na zaposlenega 

- 2,70 % delež knjižničnega proračuna v primerjavi 
s proračunom univerze 

- 11,04 % drugih (lastnih) sredstev glede na 
celotne prihodke knjižnice 

- 6,58 % knjižničnih delavcev zadolženih za 
elektronske storitve 
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Univerzitetna knjižnica Maribor se je po BIX indeksu tudi za leto 2013 ponovno slabo odrezala. Pri 

skoraj vseh indikatorjih je dosegla kvantitativni rang v spodnji tretjini primerjalne skupine in si ni 

prislužila nobene zvezdice. 

 

Nekoliko se je zvišal indikator »število študijskih mest na 1.000 potencialnih uporabnikov«, saj je UKM 

v letu 2013 ponudila boljše pogoje za študij svojim uporabnikom. Neznatno se je zvišal indikator 

»število knjižničnih delavcev na 1.000 potencialnih uporabnikov«.  

 

Zmanjševanje financiranja knjižnične dejavnosti se pozna tudi pri indikatorju »izdatki za literaturo na 

potencialnega uporabnika« in v letu 2013 je ta indikator padel le na 16,29 EUR na potencialnega 

uporabnika, kar je še manj kot preteklo leto.  

 

Ker UKM zasleduje »digitalno paradigmo« in podpira prehod na elektronske informacijske vire tudi ob 

zniževanju finančnih sredstev, ni presenetljivo, da se je delež sredstev za nakup elektronskih 

informacijskih virov zvišal iz 36,44 % na 45,56 % sredstev. To povišanje UKM po BIX-u sicer uvršča 

nekoliko višje kot preteklo leto. Vendar je to zvišanje posledica zniževanja sredstev za celotni nakup 

knjižničnega gradiva in ob ohranitvi obsega ponudbe za elektronske vire, ga ne moremo tolmačiti kot 

uspeh. Ponudba novega tiskanega knjižničnega gradiva je namreč izjemno nizka in ta se pozna še pri 

drugih kazalcih kakovosti.  

 

Odprtje čitalnice ČUK omogoča uporabnikom uporabljati knjižnico 89 ur tedensko, kar nas po BIX-u 

uvršča v srednji razred in smo v tem segmentu napredovali. Le pri indikatorju »udeležba uporabnikov 

na izobraževalnih tečajih na 1.000 potencialnih uporabnikov« je UKM dosegla kvantitativni rang v top 

skupini, vendar premalo, da bi ciljna dimenzija UPORABA kotirala višje. Nekoliko se je zvišal indikator 

»takojšnja razpoložljivost gradiva« in znaša 75,40 % (lani 70,55 %) , ki je pokazatelj tega, koliko gradiva 

so si uporabniki uspeli izposoditi takoj, brez rezervacij ali medknjižnične izposoje. Vrednost indikatorja 

vseeno pomeni, da knjižnična zbirka UKM ne zmore več biti aktualna in ažurna (upad nakupa tekoče 

produkcije), da ponujamo premalo enot knjižničnega gradiva istega naslova in morajo uporabniki nanje 

čakati in posledično obiščejo drugo knjižnico. Ta indikator bi bilo vredno posebej raziskati in poiskati 

zanj rešitve.  

 

V ciljni dimenziji UČINKOVITOST izstopa indikator »tekoči izdatki na uporabnika«. Ta indikator se 

presoja v kontekstu – nižji so izdatki na uporabnika, bolj učinkovito knjižnica obvladuje stroške, vendar 

le, če so tudi ostale ciljne dimenzije rangirane višje.  

 

V dimenziji RAZVOJNI POTENCIAL je indikator »število dni izobraževanj na zaposlenega« dosegel 

vrednost 1,03 dneva, kar je še vedno polovico manj kot leta 2011. Žal se v težkih finančnih razmerah 

vodstva ustanov odločijo za drastično zniževanje prav teh stroškov, ker je pravzaprav to tudi najlažje. 

Vendar dolgoročno gledano za razvoj ustanove to ni dobro. Povečanje zasledimo ponovno pri deležu 

zaposlenih, ki so zadolženi za upravljanje z elektronskimi viri. 
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Preglednica 54: BIX-Tops – Univerzitetna knjižnica Maribor/ Univerzitetna knjižnica Heidelberg/Centralna tehniška knjižnica  za 2011, 2012 in 2013 
 
 

 UKM UB Heidelberg CTK* 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Ponudba         

Študijska mesta na 1.000 potencialnih 

uporabnikov 
16 17 25 29 32 31 3 4 4 

Knjižnični delavci na 1.000 potencialnih 

uporabnikov (EPZ) 
3,78 3,76 3,99 5,01 4,81 4,72 0,82 0,82 0,88 

Izdatki za literaturo in informacijske vire na 1.000 

potencialnih uporabnikov (EUR) 
24 17 16 153 160 156 46 27 35 

Delež izdatkov za elektronske vire v % 22,3 36,4 45,6 54,2 56,9 56,4 4,8 8,3 5,9 

Tedenska odprtost knjižnice v urah 69 69 89 94 115 115 75 98 98 

Uporaba         

Fizični obisk na potencialnega uporabnika 14 15 15 73 63 63 3 3 4 

Virtualni obisk na potencialnega uporabnika - - - 99 102 100 - - - 

Udeležbe na izobraževalnih tečajih na 1.000 

potencialnih uporabnikov 
237 222 272 232 226 212 59 59 61 

Takojšnja dostopnost knjižničnega gradiva v % 75,2 70,5 75,4 79,2 80,5 82 77,5 78,1 81,9 

Učinkovitost          

Tekoči izdatki na aktivnega uporabnika (EUR) 245 219 244 422 448 463 616 414 462 

Razmerje med izdatki za nakup knjižničnega 

gradiva in izdatki za osebne dohodke v % 
28 19 19 76 83 79 220 130 170 

Procesna učinkovitost – obdelava knjižničnega 

gradiva (enote/EPZ) 
1925 1760 1.855 4336 4459 4.640 2132 297 442 

Procesna učinkovitost – izposoja in medknjižnična 

izposoja (enote/EPZ) 
8.469 8.218 10.490 71.986 67.708 65.056 28.840 26.828 26.388 
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Razvoj          

Dnevi izobraževanja na knjižničnega delavca 2,1 0,9 1 3,3 3,7 3,1 2,7 1,4 1,1 

Delež knjižničnih sredstev glede na sredstva 

visokošolskega zavoda /univerze v % 
3,1 2,8 2,7 5,8 5,7 6,0 1,2 0,9 1,1 

Delež drugih (lastnih) sredstev  glede na sredstva 

visokošolskega zavoda/univerze v % 
7,8 15,0 11,0 18,9 20,6 19,6 8,1 8,9 7,7 

Delež knjižničnih delavcev zadolženih za 

elektronske storitve v % 
3,7 5,2 6,6 12,5 13,5 13,6 6,7 7,1 7,1 

Izhodiščni podatki          

Število obravnavanih knjižnic 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

Delovna mesta za uporabnike 336 342 469 946 1070 1.087 185 185 185 

Potencialni uporabnik (študenti, učitelji) 21.192 20.468 19.063 32.201 33701 34.539 54.725 51.491 48.383 

Knjižnični delavci v EPZ 80,12 79 75,97 161,17 162,05 163,18 45,00 42,00 42,50 

Izdatki za nakup knjižničnih virov (z vezavo) 506.610 349.000 310.537 4.930.599 5.406.888 5.384.051 2.502.185 1.374.465 1.682.509 

Izdatki za nakup digitalnih/elektronskih virov 112.094 126.736 140.473 2.532.799 2.930.132 2.889.896 120.048 114.049 98.874 

Izdatki za nakup knjižničnih virov  

(brez vezave) 
503.250 347.778 308.298 4.669.092 5.149.955 5.123.601 2.501.775 1.373.423 1.681564 

Tedenska odprtost knjižnice  

(samo centralna knjižnica) 
69 69 89 94 115 115 75 98 98 

Fizični obisk knjižnice 304.328 306.725 277.274 2.346.792 2.135.934 2.185.605 160.000 170.120 185.531 

Virtualni obisk knjižnice - - - 3.200.723 3.443.953 3.443.956 - - - 

Udeleženci izobraževanj za uporabnike 5.022 4.539 5.184 7.458 7.623 7.326 3.244 3.035 2.933 

Izposoja (brez podaljševanj in rezervacij) 113.167 103.372 141.275 895.410 826.029 781.249 88.367 82.630 85.699 

Izposoja (brez podaljševanj) plus število naročil za 

medknjižnično izposojo (pasiva) 
150.564 146.533 187.370 1.130.462 1.026.279 952.190 113.979 105.842 104.700 

Tekoči izdatki knjižnice (brez investicij) 2.552.955 2.238.975 2.511.310 11.871.640 12.472.841 12.709.816 3.870.454 2.595.070 2.670.404 

Aktivni uporabniki (študenti, učitelji) 10.441 10.222 10.277 28.145 27.836 27.457 6.282 6.262 5.775 

Izdatki za osebne dohodke 1.841.853 1.804.957 1.653.595 6.500.371 6.546.268 6.807.126 1.136.886 1.053.670 987.895 

Število pridobljenega in obdelanega gradiva 44.275 34.314 32.467 59.840 63.722 69.692 17.058 2.081 2.650 
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Število knjižničnih delavcev v obdelavi knjižničnega 

gradiva (EPZ) 
23 19,5 17,50 13,8 14,29 15,02 8 7 6 

Število delavcev v izposoji, medknjižnični izposoji 

in posredovanju dokumentov (EPZ) 
18 18 18 16,21 15,64 15,14 4 4 4 

Izposoja (brez podaljševanj) plus aktivna in pasivna 

medknjižnična izposoja 
152.438 147.927 188.819 1.166.894 1.058.960 984.950 115.360 107.312 105.550 

Dnevi izobraževanj vseh knjižničnih delavcev 164 67 78 425 473 403 120 59 44 

Število knjižničnih delavcev, ki jih financira 

pristojna institucija/ministrstvo 
79 79 75,50 127,27 129,15 129,15 44 42 41 

Proračun knjižnice, ki ga zagotavlja pristojna 

institucija/ministrstvo (brez lastnih sredstev, z 

investicijami) 

2.775.860 2.382.436 2.289.281 9.950.797 9.959.147 10.539.793 3.901.530 2.753.440 3.266.173 

Sredstva visokošolskega zavoda/univerze (brez 

lastnih sredstev) 
90.152.101 85.637.435 84.800.132 171.972.100 175.740.800 176.663.800 330.688.449 308.347.488 291.485.471 

Lastna sredstva knjižnice 235.703 421.919 284.133 2.318.955 2.587.723 2.566.595 341.580 268.802 273.675 

Celotni proračun knjižnice (vključno z investicijami) 3.011.563 2.804.355 2.573.413 12.269.752 12.546.870 13.106.388 4.242.657 3.022.242 3.539.484 

Število knjižničnih delavcev odgovornih za 

elektronske storitve (EPZ) 
3 4 5 20,1 21,85 22,20 3 3 3 

* CTK se je uvrstil v ciljno skupino za primerjavo UB-1, kar pomeni osrednja univerzitetna knjižnica in dislocirane enote, UKM in UB Heidelberg sta v skupini UB-2 
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Preglednica 55: BIX-Tops (področje – ponudba; skupina UB-2) 
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Minimum     13 1,81 16 40,1 55 

Srednja vrednost   42 4,55 110 58,5 107 

Maksimum     78 10,57 214 86,8 168 

Aachen BTH   13 3,40 95 81,6 108 

Berlin FUSystem   78 6,98 100 48,5 55 

Berlin UBTU   42 4,41 78 42,6 73 

Brno UB  59 1,81 348 67,6 55 

Darmstadt ULB   43 4,64 108 62,0 168 

Erlangen-
Nürnberg UB   35 4,21 114 49,8 108 

Freiburg UB   36 5,33 124 67,8 168 

Göttingen SUB   61 10,57 192 40,1 116 

Graz UB   37 3,70 127 62,1 87 

Heidelberg UB   31 4,72 156 56,4 115 

Karlsruhe KIT-BIB   43 2,91 166 86,8 168 

Maribor UB   25 3,99 16 45,6 89 

München UB   52 3,16 124 49,5 106 

Münster ULB   38 3,70 81 64,1 86 

Tübingen UB   51 4,34 122 51,6 104 

Würzburg UB   26 4,91 207 60,5 104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



141 

 

Preglednica 56: BIX-Tops (področje – uporaba; skupina UB-2) 
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Minimum     15 23 59 72,8 

Srednja vrednost   44 60 203 82 

Maksimum     94 216 734 90,1 

Aachen BTH   18 23 59 77,0 

Berlin FUSystem   37 - 178 90,1 

Berlin UBTU   29 40 80 89,4 

Brno UB   29 216 734 86,7 

Darmstadt ULB   38 32 185 74,1 

Erlangen-
Nürnberg UB   44 37 147 72,8 

Freiburg UB   47 82 326 84,2 

Göttingen SUB   94 40 135 83,2 

Graz UB   22 31 202 79,8 

Heidelberg UB   63 100 212 82,0 

Karlsruhe KIT-BIB   86 32 63 85,0 

Maribor UB   15 - 272 75,4 

München UB   54 49 138 89,2 

Münster ULB   30 - 68 83,3 

Tübingen UB   64 42 165 80,5 

Würzburg UB   36 56 287 79,0 
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Preglednica 57: BIX-Tops (področje – učinkovitost; skupina UB-2) 
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Minimum     244 19 1.855 10.490 

Srednja vrednost   513 141 2.928 30.779 

Maksimum     928 1.324 4.640 65.056 

Aachen BTH   277 70 2.169 3.3761 

Berlin FUSystem   800 31 2.238 1.5176 

Berlin UBTU   454 43 2.951 30.419 

Brno UB   503 1334 2.181 17.749 

Darmstadt ULB   754 50 3340 20.498 

Erlangen-
Nürnberg UB   448 70 2.579 20.844 

Freiburg UB   507 50 4.086 32.779 

Göttingen SUB   928 36 2.818 27.971 

Graz UB   579 69 1.970 15.466 

Heidelberg UB   463 79 4.640 65.056 

Karlsruhe KIT-BIB   493 101 2.891 58.754 

Maribor UB   244 19 1.855 10.499 

München UB   438 87 3.507 3.7102 

Münster ULB   365 48 4.008 35.153 

Tübingen UB   315 69 1.902 42.063 

Würzburg UB   615 106 3.706 28.998 
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Preglednica 58: BIX-Tops (področje – razvoj) 
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Minimum     1 1,5 0,9 4,1 

Srednja vrednost   3,6 4,5 13,7 9,9 

Maksimum     8,5 9,2 84,5 17,4 

Aachen BTH   2,3 1,5 2,6 4,1 

Berlin FUSystem   3,1 5,6 3,3 5,8 

Berlin UBTU   3,2 3,0 3,7 7,7 

Brno UB   4,2 3,6 84,5 11,7 

Darmstadt ULB   2,5 4,3 8,4 10,0 

Erlangen-
Nürnberg UB   4,2 2,8 5,7 4,9 

Freiburg UB   8,5 6,3 6,7 13,8 

Göttingen SUB   4,4 9,2 23,6 14,7 

Graz UB   5,6 5,6 0,9 6,8 

Heidelberg UB   3,1 6,0 19,6 13,6 

Karlsruhe KIT-BIB   3,2 1,8 9,9 17,4 

Maribor UB   1,0 2,7 11,0 6,6 

München UB   3,4 3,6 6,2 9,7 

Münster ULB   4,2 2,7 19,1 17,3 

Tübingen UB   1,5 6,0 11,3 9,5 

Würzburg UB   3,2 8,0 3,5 4,9 
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6.3  Analiza akcijskega načrta za študijsko leto 2013/2014 

 

Pri pregledu rezultatov samoevalvacije knjižnične dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor in analize 

akcijskega načrta smo si za študijsko leto 2012/2013 zastavili naslednje naloge. Večina zastavljenih 

nalog je bilo uspešno realiziranih. 

 

 

1. DOKUMENT O GRADNJI IN RAZVOJU KNJIŽNIČNE ZBIRKE TER ZAGOTAVLJANJU DRUGIH 

INFORMACIJSKIH VIROV  

 
 Oblikovanje dokumenta o gradnji in razvoju knjižnične zbirke ter zagotavljanju drugih 

informacijskih virov (rok izvedbe: oktober 2014; koordinator: mag. Dunja Legat) – nadaljevanje 

aktivnosti  

       NEDOSEŽENO – prenos naloge v naslednje študijsko leto 

 

 

2.  PROCESNA UČINKOVITOST KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI   

 
 Analiza procesne učinkovitosti na področju obdelave knjižničnega gradiva in izposoje knjižničnega 

gradiva (rok izvedbe: junij 2014; koordinatorki: mag. Branka Kerec, Sandra Kurnik Zupanič) – 

nadaljevanje aktivnosti  

DOSEŽENO 

 

Pri analizi procesne učinkovitosti na področju obdelave knjižničnega gradiva so bili za izhodišče vzeti  

rezultati predhodne raziskave, predstavljeni v Poročilu samoevalvacijskih  meritev iz leta 2009 (Stadler, 

Kerec, 2009). V tem poročilu so bili poleg analize rezultatov podani  nekateri predlogi, ki bi rezultate 

analize lahko izboljšali. Nekaj teh predlogov se je v letih od 2009 do 2014 uvedlo v delovne procese ali 

se jih je prerazporedilo znotraj procesa obdelave.   

Največji prihranek časa pri obdelavi knjižničnega gradiva se je predvidel pri povečanemu deležu   

dokončne obdelave oz. vsebinske obdelave  za sloveniko oz.  vse obvezne izvode, ki so že zgesleni s 

strani NUK-a, na Enoto za obdelavo knjižničnega gradiva. S tem se je pridobil časovni prihranek za 

vsebinsko obdelavo za gradivo, ki je namenjen našim primarnim uporabnikom – študentom. Bistvena 

ugotovitev iz raziskave v 2009 je bila, da se za najkrajši delovni  proces obdelave izkaže tisti, ki zahteva 

najmanj posegov v postopku celotne obdelave  s strani več zaposlenih.   

Iz zgornjih razlogov je bila metodologija vzorčenja za 2013/2014 prilagojena glede na analizo v letu 

2009. Spremljala se je procesna učinkovitost pri obdelavi nakupov, pridobljenih in dokončno obdelanih 

v letu 2013 in 2014 in gradivo, namenjeno študentom in raziskovalcem.  Meritve so se lahko izvajale le 

za gradivo, ki ni bilo  vezano na sezname obveznih izvodov in hkrati nakupe dvojničnih izvodov, saj so 

se datumi pri tem prekrivali. Ravno tako so se morali iz vzorčenja izločiti zapisi, ki so se prekrili zaradi 

vmesnih postopkov (popravkov, vezave dopolnitev, naknadne dopolnitve izvodov ipd.).  Vzorčenje je 

zajemalo 10% gradiva na celoto v dotičnem letu vsebinsko obdelanega gradiva po strokah (oz. 

strokovnih referentih). Upošteval se je datum od prvega zapisa v lokalni bazi  -  s tem postane gradivo 

vidno uporabniku na Opacu, pa do datuma brisanega statusa – s tem postane gradivo uporabniku 

dostopno. 

Ugotovitve:  

- Povprečen čas obdelave v letu 2013 se je zmanjšal  v primerjavi s predhodnimi meritvami, in 

sicer na 1,5  meseca  (prej do 3 mesecev). 



145 

 

- V letu 2014 je bila časovna učinkovitost še izboljšana, saj je bil povprečen čas obdelave le 1 

teden – vendar je slednje  potrebno presojati  v dejstvu zmanjšanja finančnih sredstev za nakup 

tiskanega gradiva (skladno s tem je bilo leta 2009 nakupljenega še  6.595 izvodov, v letu 2014 

pa le še 1.855 (gl. preglednico 23). 

- Vzorčenje dokončno obdelanega gradiva za uporabnike, ki je prišlo v knjižnico že pred letom 

2013 pa kaže, da se tudi ti naslovi obdelujejo v nekem sorazmerju na stroko. 

- Obstajajo sicer razlike pri posamičnih strokah, ki pa so utemeljene (obsežnost stroke, daljše 

bolniške odsotnosti). 

Glede na napovedano reorganizacijo in kadrovsko zmanjšanje in prerazporeditev je smiselno procesno 

učinkovitost spremljati naprej, in sicer na dva načina:  da bo primerljiva s tokratno analizo, in da bo 

primerljiva z analizo iz leta 2009. 

 

 

3. TAKOJŠNJA DOSTOPNOST GRADIVA  

 
 Analiza in opredelitev možnih orodij za povečanje takojšnje dostopnosti knjižničnega gradiva  

(rok izvedbe: junij 2014; koordinatorka: Vesna Lorenc) – nadaljevanje aktivnosti  

DOSEŽENO 

 

Nabava – statistike 

Naš cilj je uporabnikom zagotavljati gradivo, ki ga potrebujejo in iščejo. Zato smo si v študijskem letu 

2013/2014 zastavili načrt, da nadaljujemo z aktivnostmi preteklega leta, kako jim le-to gradivo 

zagotoviti. Tako informator kot nadzorniki prostega pristopa  želje uporabnikov še naprej sporočajo v 

Akcesijsko službo. Seveda pred tem preverijo, kakšna, oz. če spoh je, zaloga določenega gradiva. Po 

potrebi vključijo v izbor še strokovnega referenta za določeno področje, ki preuči, če je zaloga dovoljšna 

ali premajhna, prav tako pa svetuje še o drugem gradivu s podobno tematiko. 

Redno se pregledujejo izpisi, ki nam jih nudijo COBISS/OPAC in COBISS2/Izpisi, iz katerih je razvidno 

katere so najbolj brane ali rezervirane  knjige, prav tako pa je razvidno tudi to, katere knjige se ne 

izposojajo. S preučitvijo teh izpisov lahko oblikujemo boljšo nabavno politiko, saj je iz njih razvidno, kaj 

iščejo naši uporabniki in  pri katerih naslovih gradiva so zaloge premajhne/prevelike. 

 

Naročanje gradiva iz skladišča 

V študijskem letu 2013/2014 smo skupaj z Informacijsko službo ter v sodelovanju z IZUM-om pripravili 

lokalno računalniško aplikacijo za naročanje gradiva iz skladišča, s katero smo želeli doseči, da bi se čas 

čakanja na gradivo, ki prihaja iz skladišča,  bistveno skrajšal. Izvedli smo testiranje aplikacije med 

zaposlenimi.  Odzivi so bili zelo pozitivni, predlagali pa smo nekaj možnih izboljšav in popravkov, ki se 

bodo implementirali v aplikacijo, ki bo s prihodnjim študijskim letom zaživela v praksi. 

 

UM:NIK 

Uporabnikom smo želeli olajšati tudi iskanje knjižničnega gradiva in elektronskih virov. Tako je v 

študijskem letu 2013/2014 zaživel iskalnik UM:NIK, ki omogoča hkratno iskanje po elektronskih in 

tiskanih elektronskih virih. S tem iskalnikom želimo po najkrajši poti in kolikor je mogoče hitro (kjer to 

omogočajo licenčni pogoji) zagotoviti polno besedilo elektronskega vira ali informacijo o zalogi vira v 

Univerzitetni knjižnici Maribor (katalog COBISS/OPAC). Kjer polnega besedila ali tiskanega gradiva ni, 

omogočamo storitev medknjižnične izposoje. 
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4. PRIZADEVANJE ZA ZVIŠEVANJE DELEŽA ŠTUDENTOV, VPISANIH NA UM, DA BI POSTALI AKTIVNI 

UPORABNIKI UKM  

 
• Akcija Študentski oktober (rok izvedbe: oktober 2013; koordinatorki dr. Jerneja Ferlež, Tina Šrot)  

DOSEŽENO 

 

Študentski oktober je sklop dogodkov, s katerim knjižnica pozdravi bruce, študente in vse uporabnike 

ob začetku študijskega leta. Njen namen je predstavitev storitev ustanove, ki bi zlasti študente 

nagovorile k uporabi knjižnice v kateremkoli od segmentov njene ponudbe. V ta namen ga tvorijo 

raznoliki dogodki od osrednjega predavanja, tržnice odpisanega gradiva, predstavitev knjižnice in 

njenih storitev do dogodka s promocijskim ali idejnim sporočilom. 

V oktobru 2013 so se tako v Univerzitetni knjižnici Maribor zvrstili: predavanji dr. Boruta Holcmana: 

Akademski prostor in plagiat in dr. Andreja Natererja: Cestni otroci, v sklopu S klikom do znanja so bile 

predstavljene storitve in viri mCOBISS, Scopus, Ebrary in Office 365, Knjižnični kje in kaj je študentom 

omogočil spoznavanje osnov delovanja knjižnice, od 7. do 11. oktobra so bile pred knjižnico na 

tradicionalni Tržnici pod arkadami na voljo odpisane knjige, os zaključku Študentskega oktobra pa smo 

za eno uro za pulte knjižnice kot nekakšno vez med generacijami in kot poklon predhodnikom, povabili 

upokojene sodelavce knjižnice. 

Nemogoče je izmeriti, koliko študentov več zaradi teh prireditev postane dejanskih uporabnikov 

knjižnice, a dejstvo je, da jo na ta način spoznavajo na prijeten in strnjen način.  

 

 

• Noč raziskovalcev v UKM (rok izvedbe: september 2013; koordinatorka Bernarda Korez)  

DOSEŽENO 

 

Zabavno raziskovanje 2013 

Že novembra 2012 smo prijavili vsebino za evropski razpis Noči raziskovalcev 2013, katerega vodilna 

nit je bil trajnostni razvoj. Takrat smo prijavili 4 aktivnosti: 

- uporabni izdelki iz odpadnih materialov kreativne delavnice in na koncu razstava, 

- TR kotiček predstavitev vsebin s področja okoljevarstva in trajnostnega razvoja, 

- Zelena šifra reševanje zagonetke in 

- Šahovski turnir UKM. 

Aprila 2013 smo izvedeli, da UM ni bila izbrana na razpisu,  zato je Komisija za spremljanje projektov 

UKM julija 2013 koordinatorki Noči raziskovalcev na UM poslala pobudo, da bi se prireditev  kljub temu 

izpeljala. UM odločila, da se prireditve izpeljejo brez zunanjih sredstev ter pod nazivom »Zabavno 

raziskovanje«. 

Tako smo septembra 2013 prijavili 2 aktivnosti, ki sta prevideli le minimalne finančne vložke: 

- TR kotiček kot predstavitev vsebin s področja okoljevarstva in trajnostnega razvoja, ki bi se 

predstavil v Europarku in 

- tradicionalni šahovski turnir UKM, ki bi ga  izpeljali tudi mimo Noči raziskovalcev. 

 

 »Glej ga, asfalt vrtnarja!« 

Strokovni referenti, ki pokrivajo strokovna področja trajnostnega razvoja (pravni vidik okoljevarstva, 

trženje z emisijami, ekološke gradnje, varovanje okolja, obnovljivi viri energije…) so pripravili 

predstavitev na prosojnicah, v kateri so predstavili vire UKM (tiskane in elektronske) iz teh področij. 

Prav tako so  demonstrirali načine iskanja po virih in praktično prikazali uporabo nove storitve mCOBISS 

na tablicah. Skladno z naslovom so bili v predstavitvi predstavljeni viri s področja eko gradnje, zelenih 
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streh, samooskrbe v mestu…  Predstavitev je potekala v Europarku od 9. do 21. ure, na predstavitvi pa 

se je obiskovalcem razdelilo tudi platnen vrečke in svinčnike UKM. 

 

3. šahovski turnir UKM 

Že tretjič zapored smo organizirali šahovski turnir UKM. Sodnik turnirja je bil priznan šahovski sodnik 

Branko Vadlja, ki nam je priskrbel tudi šahovske komplete, tekmovalne ure in pokal za prvo mesto. 

Sodelovalo je 27 šahistov, od tega eden s Črne Gore in eden s Hrvaške. S tem je turnir postal 

mednaroden. Sam šahovski turnir je po strokovni plati postal zelo močen, saj šahisti prihajajo z vrst 

velemojstrov I., II. In III. kategorije. Vsi šahisti so dobili potrdilo in platneno vrečko UKM, zmagovalci pa 

tudi priznanje in knjižne nagrade, ki jih je darovala UKM iz projekta »Rastem s knjigo«. Šahovski turnir 

je obiskalo 28 gledalcev. Prišla sta tudi dva dijaka SERŠ-a z željo, da bi jim svetovali pri organizaciji 

njihovega šahovskega turnirja. To dokazuje, da je šahovski turnir postal priznan in odmeven. 

 

 

5. PROMOCIJA STORITEV IN ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV UKM  

 
• Izdelava promocijskega in izobraževalnega gradiva za popularizacijo uporabe storitev knjižnice in 

njenih informacijskih virov (rok izvedbe: maj 2013; koordinatorka: dr. Jerneja Ferlež) – nadaljevanje 

aktivnosti  

DOSEŽENO 

 

Promocija storitev in elektronskih informacijskih virov je sicer že dlje časa stalna dejavnost knjižničnih 

promocijskih prizadevanj, a je bila v zadnjem času v želji po večji prepoznavnosti in višanju uporabe 

okrepljena z dodatnimi aktivnostmi. Sem štejejo zlasti predstavitve najaktualnejših ali najnovejših 

storitev v sklopu vsakoletnega Študentskega oktobra, poglobljene predstavitvami posamičnih 

elektronskih virov ali njihovih novosti, ki smo jih v zadnjem času izvajali v novi knjižnični čitalnici ČUK, 

pa tudi z občasne krajše predstavitvene objave na domači strani knjižnice in v družbenih omrežjih. 

Zlasti pri objavah v družbenih omrežjih je mogoče slediti naraščanju zanimanja za elektronske storitve, 

rezultat promocijskih prizadevanj pa se, spet ne natančno merljiv, kaže tudi v statistiki uporabe 

elektronskih virov in storitev. 

 

 

6. NOVE STORITVE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA UPORABNIKOV V SKLADU Z RAZVOJEM 

DEJAVNOSTI IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE  

 
• Priprava novih vsebin izobraževalnih tečajev knjižnice (rok izvedbe september 2014; koordinator 

mag. Aljoša Nikl, mag. Dunja Legat)  

DOSEŽENO 

 

V študijskem letu 2013/2014 smo aktualizirali in dodali naslednje nove tečaje IO za študente UM in 

širše:  

1.  Modul 16: Uporaba orodja za citiranje (EndNote). 

2. Modul 17: Povečajte svoj raziskovalni vpliv. 

3. Modul 18: Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov ter  izvajali prilagojene 

module IO na UM ter oddaljenih lokacijah fakultet UM.  

 



148 

 

V študijskem letu 2013/2014 smo okviru Učnega načrta KIZ izvajali IO za dijake mariborskih in okoliških 

gimnazij in drugih srednjih in strokovnih šol  v okviru 4 modulov IO za dijake, mednarodnega projekta 

Rastem s knjigo ter  vabljenih predavanj (Predstavitev portala STAT.SI, ADP, Zgodovina Slovenije 

SISTORY, Varna raba interneta itd.). 

 

Vzpostavitev delovne skupine, ki je pripravila dokument permanentnega sistema Bibliotekarjev 

tutorjev. 

 

Posodobitev ponudbe na spletni strani UKM: 

IZOBRAŽEVANJA/OPISMENJEVANJA PO CENIKU UKM ALI S KOTIZACIJO 

1. PREDSTAVITEV ZBIRK IN POSEBNOSTI UKM  

 Popestrimo šolo: UKM skozi zgodovinska obdobja 

 Knjižnična srebrnina 

 Predstavitev poklica knjižničar – bibliotekar, knjigovez 

 Kako nastane knjiga? 

 Maistrova knjižnica 

 Glasbena in filmska zbirka 

 Zbirka drobnih tiskov 

2. KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE 

 skupinska izobraževanja za uporabnike drugih univerz v Sloveniji (Moduli za študente UM) 

 poizvedbe 

 disertabilnost 

3. KULTURNO-UMETNIŠKO OPISMENJEVANJE 

 Izrazi.se – šola igre, sproščenega nastopa in pozitivne komunikacije 

 Filmika – zabavna šola filma za vse generacije (2013) 

 Mini Filmika: Kako nastane film – izbirne vsebine za osnovnošolce in dijake. 

 

 

• Vzpostavitev permanentnega obveščanja uporabnikov o izobraževalnih vsebinah UKM (rok. marec 

2014; koordinator Tina Šrot)  

DOSEŽENO 

- Obvestilo o izobraževalnih modulih na spletni strani UKM, 

- Obveščanje koordinatorjev o ponudbi modulov IO (knjižničarje, profesorje) – po ustaljeni 

adremi stikov, 

- Vzpostavitev sodelovanja s koordinatorji Kariernih centrov na UM, 

- Vzpostavitev delovne skupine za uvedbo permanentnega sistema knjižničarjev tutorjev. 

- Uvajalni teden za bruce, 

- Študentski oktober v UKM, 

- Spomladanski zaposlitveni sejem »Izkoristite priložnost«: sodelovanje v okviru Tedna 

vseživljenjskega izobraževanja, ki ga je organiziral Zavod za zaposlovanje. Na sejmu so se 

predstavile šole, univerze, regionalne ustanove idr., ki se ukvarjajo s spodbujanjem ustvarjanja 

pogojev za razvoj človeških virov. Sejemsko ponudbo so dopolnili še okrogla miza predstavitev 

perspektiv poklicev in interesni test Kam in kako. 

- Sodelovanje na Zaposlitvenem sejmu Zavoda RS za zaposlovanje Območne službe Maribor (V 

dvorani Leona Štuklja). 

- Parada učenja 2014, Dnevi učečih se skupnosti: predstavitev dejavnosti UKM, 

- Promocijski izdelki: knjižna kazala, bloki, vreč 
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7.  RAZVOJ POSLOVNE ETIKE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR  

 
• Kodeks ravnanja zaposlenih v Univerzitetni knjižici Maribor (zadolžena dr. Jerneja Ferlež, rok izvedbe: 

september 2014)  

DELNO DOSEŽENO – nadaljevanje aktivnosti v novem študijskem letu 

 

V sklopu razvoja poslovne etike v Univerzitetni knjižnici Maribor je bil zaenkrat vzpostavljen pregled 

sorodnih etičnih dokumentov v drugih poslovnih okoljih in izvedena primerjava z obstoječim Etičnim 

kodeksom slovenskih knjižničarjev ter s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev. Ker se pri kodeksu 

slovenskih knjižničarjev v kratkem napovedujejo dopolnitve oziroma spremembe, smo se odločili pri 

njih sodelovati in vzporedno izdelati dokončni dokument Kodeks ravnanja zaposlenih v Univerzitetni 

knjižnici Maribor, ki bo izhajal iz tega za stroko matičnega etičnega dokumenta. V tej luči smo med 

drugim spremljali referate in razprave na strokovnem posvetovanju slovenskih knjižničarjev, ki so bila 

deloma posvečena tej temi. Premišljen je bil tudi osnovni namen in pristop priprave dokumenta, kjer 

smo se odločili izhodišča postaviti čim bolj v spodbujevalne tone in čim naj v omejevalne. Da bi v 

pripravo dokumenta vključili tudi odzive iz realnega knjižničnega okolja, smo v tej luči pregledali tudi 

odzive uporabnikov v anketah o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami Univerzitetne knjižnice Maribor, 

zlasti tiste dele rezultatov, ki se nanašajo na izražanje zadovoljstva, z delom in vedenjem zaposlenih v 

knjižnici.   

 

 

8. VREDNOTENJE USPEŠNOSTI KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR NA 

PODLAGI VHODNIH STROŠKOV IN KONČNIH UČINKOV NA DEJAVNOST UNIVERZE.  

• Evalvacija knjižnične dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor po kriterijih BIX (Bibliotheksindex) 

(rok izvedbe januar/marec 2014; koordinatorka: mag. Dunja Legat) 

DOSEŽENO – poročilo je podano v poglavju 6.2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

6.4       Ocena uspešnosti dejavnosti UKM v študijskem letu 2013/2014 

 

 

VPETOST V OKOLJE 

 

Visokošolska knjižnica izkazuje vpetost v okolje, v katerem deluje, z opredeljenim in javno objavljenim 

poslanstvom, ki je usklajeno s poslanstvom matične univerze ter z jasno zastavljenimi cilji, ki so 

vključeni med cilje matične univerze (Strokovni standardi, 2012). 

 

Poslanstvo Univerzitetne knjižnice Maribor, javno objavljeno na spletni strani knjižnice, je bilo zapisano 

pred desetletjem, upoštevaje svoj več kot stoletni razvoj od društvene knjižnice do osrednje 

univerzitetna knjižnice. Usklajeno je s poslanstvom Univerze v Mariboru, na novo opredeljenim leta 

2012.  

 

Poslanstvo Univerzitetne knjižnice Maribor jasno definira tri okolja, v katerih knjižnica deluje prav 

zaradi svojega zgodovinskega razvoja: univerzitetno okolje, nacionalno okolje in regionalno okolje. 

Vpetost v univerzitetno okolje izkazuje kot osrednja univerzitetna knjižnica, v nacionalno okolje kot 

druga depozitarna knjižnica in v regionalno okolje kot domoznanska knjižnica.  

 

Poleg jasno opredeljenega in objavljenega poslanstva mora imeti visokošolska knjižnica tudi jasno 

opredeljeno in objavljeno vizijo, ki mora biti prav tako usklajena z vizijo matične univerze (Strokovni 

standardi, 2012).  

 

Univerzitetna knjižnica Maribor nima javno objavljene vizije, ki pa je zapisana v elaboratu Projekt 

reorganizacije knjižnične informacijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru – strateški razvojni program 

UKM 2011-2015: »Cilj Univerzitetne knjižnice Maribor je biti mednarodno prepoznavna, nacionalno 

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

razvojem pedagoških, znanstvenoraziskovalnih, umetniških in strokovnih področij Univerze v Mariboru 

ter je dejavnik v napredku širšega družbenega okolja, v katerem deluje.« Vizija UKM je usklajena z vizijo 

UM, zapisano leta 2012. 

 

Tako v lanskem kot predlanskem samoevalvacijskem poročilu (za štud. leto 2011/2012 in 2012/2013) 

smo zapisali, da vodstvu UKM predlagamo, da strateški razvojni program UKM 2011-2015 oblikuje v 

obliki verificiranega in javno objavljenega dokumenta ter da v njem opredeli tako strateške kot 

kratkoročne cilje delovanja. V vmesnem času (novembra 2013) je Univerza v Mariboru dokončno 

oblikovala dokument z naslovom »Strateški cilji razvoja Univerze v Mariboru 2013-2020«. Sedaj je 

naloga UKM, da svoje strateške cilje in načrt preveri in uskladi z univerzitetnimi. 

 

 

UPRAVLJANJE, VODENJE IN DELOVANJE KNJIŽNICE 

 

Visokošolska knjižnica samostojno vodi, organizira in izvaja svojo dejavnost. Način delovanja se ureja s 

poslovnikom ali drugim aktom, ki jasno opredeljuje tudi status visokošolske knjižnice (Strokovni 

standardi, 2012). 
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Status, naloge in način delovanja Univerzitetne knjižnice Mariboru so opredeljeni v Statutu Univerze v 

Mariboru (Statut, 2012). Vse od leta 2009, ko je bila ukinjena Komisija za knjižnično-informacijski 

sistem univerze kot stalna komisija senata si UKM prizadeva za povrnitev statusa te komisije, saj je 

knjižnična dejavnost temeljna podporna dejavnost izobraževalnim in znanstveno raziskovalnim 

procesom na univerzi. Vodstvu UKM predlagamo, da se še naprej aktivno vključuje v postopke 

spreminjanja in dopolnjevanja statuta univerze, kakor tudi zakona o visokem šolstvu in zakona o 

knjižničarstvu, ter da s predlogi sooblikuje pravne okvirje za svoje učinkovito delovanje. 

 

Organizacijska struktura in postopki upravljanja ter vodenja visokošolske knjižnice morajo biti jasno 

opredeljeni, razumljivi in predstavljeni v pisni obliki (Strokovni standardi, 2012). UKM je pred dvemi 

leti pristopila k reorganizaciji poslovnih procesov. Pripravljena so bila izhodišča za optimizacijo delovnih 

procesov z namenom zagotoviti učinkovit sistem zagotavljanja knjižničnih storitev. Vodstvu UKM 

predlagamo, da implementira novo organiziranost poslovnih procesov ter za le-to predstavi tudi v pisni 

obliki (npr. katalog delovnih procesov in delovnih mest). 

 

 

KADRI – RAZVOJ STROKOVNIH POTENCIALOV 

 

Zaposleni v visokošolski knjižnici predstavljajo enega izmed najpomembnejših dejavnikov njene 

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

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

tega priporočila se UKM zaveda in mu poskuša slediti kljub zakonskim omejitvam (ZUJF). 

 

V letu 2013 je UKM uspela ohraniti enako število zaposlenih kot leto poprej - 79 delavcev oziroma 78 

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

nekoliko upadel in znaša 61,54 % (2011: 60,76 %, 2012: 62,82 %) in še vedno ne dosega priporočila 70 

% strokovnih delavcev (Strokovni standardi, 2012).   

 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na EPZ strokovnega delavca knjižnice znaša 

214,10 uporabnikov (2011: 217,52 uporabnikov, 2012: 208,61). Po BIX-indeksu ima UKM 3,99 EPZ 

knjižničnih delavcev na 1.000 potencialnih uporabnikov. Univerzitetna knjižnica univerze v Heidelbergu 

jih ima 4,72 EPZ.  

 

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

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

knjižničnih delavcev je 6,41 % in je ostal na enaki ravni kot leto poprej. To je tudi indikator, ki se je po 

BIX metodologiji izboljšal in ki ga BIX uvršča v skupino indikatorjev »RAZVOJ«. Po BIX je vrednost tega 

indikatorja 6,6 % %, na Univerzi v Heidelbergu 13,6 % in v CTK 7,1 %.   

 

Delež (odstotek) zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice-katalogizatorjev glede na število vseh EPZ 

zaposlenih v knjižnici-knjižničnih delavcev se je zaradi obnovitve COBISS licenc zaradi prehoda na 

COBISS3/Katalogizacijo nekoliko znižal in njegova vrednost znaša 39,74 %. 

 

Knjižnični delavci se morajo stalno strokovno izobraževati in izpopolnjevati ter slediti novostim na 

strokah, povezanih z dejavnostjo visokošolskega zavoda oziroma knjižnice. Visokošolski zavod oziroma 

knjižnica jih mora pri tem spodbujati in jim omogočati primerne pogoje za udeležbo v različnih oblikah 

izobraževanja. Spodbuja naj tudi aktivno udeležbo knjižničnih delavcev na strokovnih konferencah in 
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drugih oblikah strokovnih srečanj ter sodelovanje v aktivnostih strokovnih združenj (Strokovni 

standardi 2012). Vse tri upoštevane metodologije v skupino indikatorjev za RAZVOJ vključujejo 

izobraževanje zaposlenih. Ta indikator se je v obravnavanem študijskem letu kljub mnogim finančnim 

omejitvam zvišal in znaša 16,53 ure za zaposlenega, po BIX-u 1,03 dneva izobraževanja na zaposlenega 

in po Cezarju 7,39 ure na zaposlenega. Sredstva, ki so bila porabljena za izobraževanje na zaposlenega 

so prav tako narasla in so znašala 142,02 EUR/na zaposlenega. 

 

Različne oblike izobraževanj in izpopolnjevanj so pomemben motivacijski dejavnih, ki vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih. Izvedena raziskava o zadovoljstvu na delovnem mestu v UKM je pokazala 

relativno visoko stopnjo zadovoljstva na delovnem mestu. Rezultati so bili predstavljeni vsem 

zaposlenim, prav tako pa tudi s predlogi ukrepov za obvladovanje stresa in vzpostavljanje dobrega 

počutja na delovnem mestu. Vodstvu UKM so bili posredovani tudi predlogi za izboljšanje 

organizacijske kulture ter poslovnega procesa in nekateri od teh so v postopku izvajanja. Vodstvu UKM 

predlagamo, da pristopi še k izvedbi ostalih predlogov. 

 

 

KNJIŽNIČNA ZBIRKA, UPORABNIKI IN STORITVE 

 

Knjižnična zbirka in drugi informacijski viri 

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

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

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

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

kar ga je UKM v takšni celoviti obliki nima. Ima opredeljeno in zapisano politiko odpisa knjižničnega 

gradiva, ima koncept nabavne politike, vendar ne celovitega dokumenta. Prav tako strokovni standardi 

predpisujejo, da naj ima visokošolska knjižnica pravila in pogoje uporabe informacijskih virov, ki jih 

knjižnica pridobiva pod licenčnimi pogoji, jasno zapisane in objavljene.  

 

Prirast knjižničnega gradiva (na fizičnem mediju) na potencialnega uporabnika je 1,70 enote na 

uporabnika (2011: 1,73; 2012: 1,54) oz. na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda 3,15 

enote/uporabnika (2011: 3,52; 2012: 3,15). Z nakupom je UKM uspela v letu 2013 zagotoviti le 0,18 

enote na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda/univerze. Ta indikator intenzivno upada 

zadnjih pet let, saj je 2009 znašal 0,83 enote na aktivnega uporabnika z visokošolskega 

zavoda/univerze.  Na skupno število aktivnih uporabnikov prirast zagotovljen z nakupom znaša le 0,12 

enote, torej niti osmina ene enote knjižničnega gradiva.  

 

Na segmentu periodičnih publikacij ta indikator zadnjih pet let raste in njegova vrednost znaša kar  3,55 

periodične publikacije na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda, kar gre pripisati predvsem 

nakupu elektronskih znanstvenih časopisov.   

 

Prirast glede na celotno knjižnično zbirka znaša 3,18 % inventarnih enot, odpis pa 0,35 % inventarnih 

enot. 

 

Delež gradiva v prostem pristopu se je ohranil na skoraj istem nivoju kot leto poprej in znaša 17,66 %. 
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Knjižnične storitve  

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.  Vidik knjižnice kot učnega prostora je vedno 

bolj pomemben in v primerjavi z nemškimi knjižnicami predstavlja ta odpiralni čas še vedno vrednost, 

ki je veliko pod srednjo vrednostjo, ki znaša 97 ur. 

 

Obrat knjižnične zbirke se je v obravnavanem obdobju nekoliko znižal, saj znaša 35,31 %  (2011: 36,26 

%; 2012: 37,67 %). Podatek bo potrebno podrobneje analizirati, če pa upoštevamo mnenja in predloge  

uporabnikov v anketi o zadovoljstvu uporabnikov, lahko sklepamo, da je razlog premajhno število 

izvodov gradiva za izposojo. Tudi izposoja knjižničnega gradiva na aktivnega uporabnika z 

visokošolskega zavoda je upadla in znaša 35 enot na uporabnika (2011: 33,55; 2012: 36,48). Zanimivi 

so indikatorji uspešnosti po Cezarju. Vsak potencialni uporabnik je UKM obiskal 15 krat. Tudi po BIX 

indeksu je fizični obisk 15 obiskov na potencialnega uporabnika in v primerjavi z nemškimi knjižnicami 

ta podatek UKM uvršča na samo dno.  

 

Udeležba uporabnikov na izobraževalnih tečajih je bila v obravnavanem obdobju izjemno velika. Po 

BIX-indeksu je udeležba na izobraževalnih tečajih in vodenjih na 1.000 potencialnih uporabnikov 272 

udeležencev, kar UKM tudi v nemškem okolju uvršča visoko (2011: 235 uporabnikov, 2012: 222 

uporabnikov). 

 

Po BIX metodologiji je zanimiv indikator »takojšnja dostopnost knjižničnega gradiva v %«, ki znaša za 

UKM 75,40 % (2011: 75,2 %, 2012: 70,55 %). Ta pokazatelj pove, v kolikem deležu knjižnica takoj izpolni 

potrebo uporabnika po izposoji knjižničnega gradiva. V primerjavi z nemškimi knjižnicami je ta odstotek 

nizek in UKM pozicionira v spodnjo tretjino primerjalne skupine. Kljub nekaterim aktivnostim, ki smo 

si jih zadali v študijskem letu 2013/2014 in jih tudi izpeljali, se ta indikator ni bistveno spremenil. 

 

Zadovoljstvo uporabnikov s knjižničnimi storitvami UKM že par let ugotavlja tudi z anketami. V 

obravnavanem študijskem letu so bili uporabniki s kakovostjo storitev na splošno zadovoljni ter so UKM 

ocenili kot odprto in prijazno ustanovo, ki podpira študij in raziskovanje. Ob tem pa so uporabniki 

predlagali še daljši odpiralni čas knjižnice in čitalnice ČUK, več izvodov študijskega in strokovnega 

gradiva, posodobitev knjižnične zbirke ter posodobitev računalnikov.  

 

Strokovni standardi (2012) predpisujejo, da mora visokošolski zavod oz. univerza omogočiti in 

spodbujati sodelovanje knjižničnih delavcev s pedagoškim osebjem in sicer pri izvajanju študijskega 

procesa v učilnicah in poučevanju informacijske pismenosti. Izobraževanje za informacijsko pismenost 

naj bi bilo vključeno v predmetnike ter ustrezne študijske predmete. Na tem področju UKM sicer 

napreduje na individualni dogovorni ravni, vendar sistemske podpore univerze na tem področju nima. 

 

 

Uporabniki 

Potencialnih uporabnikov Univerzitetne knjižnice Maribor v študijskem letu 2013/2014 je bilo 19.063, 

kar predstavlja upad za 1.405 potencialnih uporabnikov v primerjavi s študijskim letom 2012/2013. To 

so vsi vpisani študenti v študijskem letu 2013/2014 in zaposleni visokošolski učitelji, raziskovalci etc. 

Aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda/univerze je imela UKM v obravnavanem študijskem letu 

10.277, kar je celo 55 aktivnih uporabnikov več kot v preteklem študijskem letu. Glede na potencialne 

uporabnike se število aktivnih uporabnikov praktično prepolovi. Vzrok za to so že omenjene dislocirane 
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lokacije fakultet, nato statistično zajemanje podatkov, dalje dejstvo, da se spletna uporaba storitev 

knjižnice ne obravnava kot transakcija in nazadnje tudi delež vpisanih študentov zaradi pridobitve 

statusa. Ti, po naših predvidevanjih, niso uporabniki knjižnice. Ob upoštevanju metodologije zajemanja 

statističnih podatkov lahko trdimo, da skoraj polovico potencialnih uporabnikov z visokošolskega 

zavoda knjižnico fizično obišče (49,94 %). Ta pokazatelji strokovni standardi (2012) opredeljujejo kot 

tržno prodornost. Če se omejimo le na študentsko populacijo kot potencialne uporabnike je aktivnih 

uporabnikov knjižnice 53,25 %. Ta odstotek v zadnjih petih letih raste, predvsem na račun zmanjšanega 

vpisa študentov na Univerzo v Mariboru. 

 

 
 

Graf 12: Trend upadanja števila vpisanih študentov na Univerzo v Mariboru 

 

V študijskem letu 2013/2014 je imela UKM 15.069 aktivnih uporabnikov (2010: 15.537; 2011: 15.362; 

2013: 14.948), pomembneje pa je, da delež aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na 

skupno število aktivnih uporabnikov vztrajno naraščal ter se sedaj giblje okrog 68 %). 

 

 
 

Graf 13: Trend naraščanja delež aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda 
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Skoraj vse kategorije članov so se številčno nekoliko znižale, skupno število članov UKM pa je v zadnjih 

štirih letih upadlo za 4 %. Članstvo se je močno povišalo pri kategoriji »študenti – podiplomski«, kar pa 

v veliki meri pripisujemo bolonjski reformi visokega šolstva.  

 

  

 

MATERIALNI POGOJI ZA DELOVANJE 

 

Prostori in oprema 

Prostori visokošolske knjižnice morajo biti primerno veliki, dobro načrtovani, optimalno uporabni in 

varni za hranjenje ter uporabno knjižničnega gradiva, za uporabnike in zaposlene ter morajo biti v 

bližini prostorov, kjer se izvaja izobraževalni in znanstvenoraziskovalni proces (Strokovni standardi, 

2012). Za univerzitetne knjižnice standardi priporočajo, da imajo za izvajanje dejavnosti posebno 

zgradbo, prostorsko umeščeno tako, da je v središču univerzitetnega kampusa oziroma čim lažje 

dostopna uporabnikom z univerze. 

 

Univerza v Mariboru je v veliki meri prostorsko umeščena v jedro mesta Maribor in ni kampusno 

pozicionirana. Za zadnje obdobje razvoja univerze je značilen porast števila fakultet Univerze v 

Mariboru, ki nimajo sedeža v Mariboru, temveč v drugih krajih Slovenije. Zraven Fakultete za varnostne 

vede s sedežem v Ljubljani in Fakultete za organizacijske vede s sedežem v Kranju, so članice tudi 

Fakulteta za logistiko (Celje), Fakulteta za energetiko (Velenje) in Fakulteta za turizem (Brežice). Tudi v 

Mariboru in okolici je nekaj fakultet oddaljenih od centra mesta in sicer Fakulteta za kmetijstvo in 

biosistemske vede (Pivola) ter Filozofska fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in matematiko in 

Pedagoška fakulteta, ki se nahajajo na obrobju mesta. Univerzitetna knjižnica Maribor se nahaja v 

samem centru mesta v neposredni bližini rektorata univerze. V neposredni bližini so le tehniške 

fakultete, Pravna fakulteta, Ekonomsko-poslovna fakulteta ter Medicinska fakulteta. Dobršen del 

potencialnih uporabnikov »fizično« Univerzitetne knjižnice Maribor ne uporablja in so, po 

predvidevanju, uporabniki spletnih storitev, ki so seveda v porastu.  

 

Univerzitetna knjižnica Maribor je v študijskem letu 2012/2013 odprla nov prostor za uporabnike, 

čitalnico Univerzitetne knjižnice Maribor ČUK. Čitalnica ČUK se nahaja v pritličju stavbe UKM in je 

ločena od osrednjega prostora za uporabnike. Prav zaradi tega je lahko ČUK 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. Statistike kažejo, da je 89 % obiskovalcev študentov UM. V 

študijskem letu 2013/2014 je bilo zabeleženih 32.102 vstopa v čitalnico ČUK, kar pomeni 2.675 vstopov 

na mesec. Izstopajo seveda meseci v času izpitnih obdobij (januar, junij in avgust). Na povečano število 

vstopov v poletnih mesecih leta 2014 pa je seveda vplivala obnova UKM oz. njenega 3. nadstropja, ki 

je bilo v tem času zaprto. Da bi študentom vseeno omogočili dovolj študijskih mest je bila čitalnica ČUK 

v tem času odprta še od 8. ure. 
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Graf 14: Obisk čitalnice ČUK  v študijskem letu 2013-2014 

 

Neto uporabna površina Univerzitetne knjižnice Maribor se je v obravnavanem študijskem obdobju 

zaradi odprtja čitalnice ČUK nekoliko povečala in znaša  0,45 m2 na potencialnega uporabnika oziroma 

0,83 m2 na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda.  

 

Strokovni standardi (2012) priporočajo število študijskih mest, in sicer 1 sedež na 20 EPZ potencialnih 

uporabnikov,  prostor za študijsko mesto p naj bo velik vsaj med 2,5 in 3,5 m2.  

 

Univerzitetna knjižnica Mariboru ponuja svojih uporabnikom 469 študijskih mest in 39 mest, 

opremljenih z računalnikom. Na eno študijsko mesto v študijskem letu 2011/2012 je bil pokazatelj 

61,96 potencialnih uporabnikov oz. 30,53 aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda, v študijskem 

letu 2012/2013 50,17 potencialnih uporabnikov in 25,05 aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda 

ter v obravnavanem študijskem letu 40,65 potencialnih uporabnikov oz. 21,91 aktivnih uporabnikov z 

visokošolskega zavoda. Kazalec število uporabnikov na čitalniški sedež ali na računalniško delovno 

mesto se je znižal zaradi dveh razlogov – prvič zaradi rahlega upada števila potencialnih in aktivnih 

uporabnikov in drugič zaradi povečanja števila študijskih mest. 

 

Če to preračunamo glede na zahteve strokovnih standardov Univerzitetna knjižnica Maribor nudi 0,49 

študijskega mesta na 20 EPZ potencialnih uporabnikov (2011: 0,32; 2012: 0,39), kar pomeni, da smo se 

v 2013/2014 približali polovični vrednosti priporočil strokovnih standardov. Na 1.000 potencialnih 

uporabnikov UKM zagotavlja 25 študijskih mest, kar nas kljub povišanju v primerjavi z nemškimi 

visokošolskimi knjižnicami še vedno uvršča v spodnjo tretjino (BIX-indeks). Enak kazalec kot BIX 

uporablja tudi Center za razvoj knjižnic. 

 

 

Proračun knjižnice in vlaganja 

V strokovnih standardih (2012) je zapisano, da visokošolska knjižnica predstavlja eno od 

najpomembnejših naložb visokošolskega zavoda oz. univerze. Proračun knjižnice mora biti v okviru 

proračuna visokošolskega zavoda jasno določen in za nemoteno delovanje knjižnice mora visokošolski 

zavod zagotavljati zadostna finančna sredstva, katerih višina mora ustrezati namenu in ciljem knjižnice, 
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razumnim pričakovanjem uporabnikov in potrebam visokošolskega zavoda oz. univerze. Strokovni 

standardi priporočajo, da visokošolski zavod/univerza za delovanje knjižnice namenja najmanj 5 % 

svojega proračuna, razvoj knjižnice kot sodobne digitalne knjižnice pa bodo omogočala le višja vlaganja 

in to je med 7 in 10 %. Knjižnice brez razvoja na področju digitalnih in elektronskih virov in informacijsko 

komunikacijske tehnologije si danes ne predstavljamo več.  

 

Proračun Univerzitetne knjižnice Maribor predstavlja 3,32 % proračuna Univerze v Mariboru in se je v 

primerjavi s študijskim letom 2012/2013 zvišal za 0,05 odstotne točke. Po BIX metodologiji se je znižal 

za 0,08 odstotne točke in znaša 2,7 %, kar je pod minimalno mejo, ki jo priporočajo standardi, zdaleč 

pa od razvojno naravnanega proračuna. Nemško združenje knjižnic DBV (Deutscher 

Bibliotheksverband) je zapisalo, da je višina proračuna knjižnice v okviru proračuna visokošolskega 

zavoda oz. univerze odraz »političnega položaja« knjižnice znotraj univerze, vsekakor pa lahko trdimo, 

da je odraz položaja knjižnice na vrednostni lestvici univerze. Če pogledamo navedene podatke za 

obravnavano študijsko leto je proračun UKM nižji od povprečja višine proračunov nemških knjižnic. 

Proračun Univerzitetne knjižnice Univerze v Heidelbergu, ki je po BIX indeksu v vseh kategorijah 

uvrščena v top razred, znaša 5,7 % proračuna Univerze v Heidelbergu.  

 

 

 
 

Graf 15: Prihodki UKM v letih 2009-2013 

 

 

V zadnjih petih letih se je pogodbena vrednost za izvajanje javne službe, kamor prištevamo tudi 

sredstva ARRS, ki jih UKM uspe vsako leto pridobiti na razpisu za sofinanciranje mednarodne 

znanstvene literature in baz podatkov, znižala za 500.909,00 EUR, kar predstavlja 16,3 % manj sredstev 

kot v letu 2009. Drugi viri in lastni prihodki iz javne službe so se do leta 2012 nekoliko zviševali, v letu 

2013 pa so tudi ti znatno upadli.  
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Graf 16: Odhodki UKM v letih 2009-2013 

 

 

V primerjavi z letom 2010 so bili v letu 2013 stroški dela nižji za 18 %, investicijski stroški pa kar za 87 

%. Sredstva za nakup knjižničnega gradiva so nižja za 21 % in glede na to, da UKM prioritetno nakupuje 

elektronske informacijske vire, je pri nakupu tiskanega gradiva situacija še bolj pereča. Zmanjševanje 

financiranja knjižnične dejavnosti se pozna tudi pri BIX indikatorju »izdatki za literaturo na 

potencialnega uporabnika« in v letu 2013 je ta indikator ponovno padel in znaša 16,29 EUR na 

potencialnega uporabnika. Ker UKM zasleduje »digitalno paradigmo« in podpira prehod na elektronske 

informacijske vire tudi ob zniževanju finančnih sredstev, ni presenetljivo, da se je delež sredstev za 

nakup elektronskih informacijskih virov zvišal iz 22,27 % sredstev leta 2011 na 36,44 % leta 2012 in je 

leta 2013 znašal že 45,65 % sredstev. To povišanje UKM po BIX-u uvršča nekoliko višje kot preteklo 

leto. Vendar je to zvišanje posledica zniževanja sredstev za celotni nakup knjižničnega gradiva in ga ne 

moremo tolmačiti kot uspeh. Ponudba novega tiskanega knjižničnega gradiva je namreč izjemno nizka 

in ta se pozna še pri drugih kazalcih kakovosti. Zaskrbljujoče je še vedno nizek indikator »takojšnja 

razpoložljivost gradiva«, ki znaša 75,40 %, in je pokazatelj tega, koliko gradiva so si uporabniki uspeli 

izposoditi takoj, brez rezervacij ali medknjižnične izposoje. Iz tega lahko sklepamo, da knjižnična zbirka 

UKM ne zmore več biti aktualna in ažurna (upad nakupa tekoče produkcije), da ponujamo premalo 
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enot knjižničnega gradiva istega naslova in morajo uporabniki nanje čakati in posledično obiščejo drugo 

knjižnico. Ta indikator bi bilo vredno posebej raziskati in poiskati zanj rešitve.  

 

Za izobraževanje zaposlenih je UKM v študijskem letu 2013/2014 namenila nekoliko večji delež 

sredstev in v primerjavi z letom 2012/2013 predstavlja kar 60 % porast. Še vedno pa je glede na leto 

2010 to le slaba polovica sredstev.  

 

 

Preglednica 59: Indeks 2013/2010 odhodkov UKM 

 

ODHODKI Indeks 2013/2010 

stroški dela 0,82 

stroški dejavnosti 1,31 

investicijski stroški 0,13 

Odhodki skupaj 0,82 

od tega za nakup knjižničnega gradiva 0,79 

od tega za nakup elektronskih virov oz. za 

dostop do njih 
1,26 

od tega za izobraževanje zaposlenih 0,46 

 

Vsako leto zmore UKM kupiti manj knjižničnega gradiva. Delež izdatkov za nakup knjižničnega gradiva 

glede na celotne prihodke knjižnice iz leto v leto pada in je v študijskem letu 2013/2014 predstavljal 

delež v višini 11,94 %.  

 

 
 

Graf 17: Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup knjižničnega gradiva  

glede na celotne prihodke knjižnice 
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BIX v okviru ciljne dimenzije »učinkovitost« presoja razmerje med izdatki za nakup knjižničnega gradiva 

glede na izdatke za osebne dohodke in ta odstotek znaša 18,78 % (2011: 27,51 %; 2012: 19,34 %), 

medtem ko pri Univerzitetni knjižnici Heidelberg kar 79 %. V okviru ciljne dimenzije »ponudba« BIX 

presoja izdatke za literaturo in informacijske vire na 1.000 potencialnih uporabnikov in ti so 16,29 EUR 

na potencialnega uporabnika (Heidelberg: 156 EUR) in  delež izdatkov za elektronske vire v okviru 

proračuna za nakup knjižničnega gradiva, ki po BIX metodologiji znaša 45,56 %.  

 

Na podlagi navedenih podatkih bi lahko trdili, da UKM ni začrtala svoje poti v sodobno digitalno 

knjižnico, kar pa ni res. Večino finančnih sredstev za nakup elektronskih virov UKM pridobiva 

konzorcijsko s sodelovanjem v prijavi na razpis za sofinanciranje znanstvene literature in baz podatkov 

pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in ta sredstva v proračunu Univerzitetne 

knjižnice Maribor niso prikazana. Obseg elektronskih virov, ki jih UKM pridobiva za svoje uporabnike, 

je bistveno višji kot kaže delež izdatkov za nakup podatkovnih zbirk na celotne izdatke za nakup 

knjižničnega gradiva (45,7 %). Zaskrbljujoče majhna je višina finančnih sredstev, ki jih UKM namenja 

digitalizaciji knjižničnega gradiva (0,03 %) in nakupu informacijsko komunikacijske tehnologije (1,28 %). 

 

 

 

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, INOVATIVNOSTI IN RAZVOJNE NARAVNANOSTI 

 

Učinkovitost in razvojno naravnanost strokovni standardi za knjižnično dejavnost (2012) presojajo z 

naslednjimi pokazatelji in ti so za UKM v študijskem letu 2013/2014 sledeči: 

 

Učinkovitost: 

 Izdatki knjižnice na aktivnega uporabnika knjižnice (fizični člani): 170,78 EUR/uporabnika 

(2011/2012: 198,71; 2012/2013: 182, 80 EUR/uporabnika ) 

 Izdatki knjižnice na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda (fizični člani): 250,51 

EUR/uporabnika (2011/2012: 292,37; 2012/2013: 267,32 EUR/uporabnika) 

 Izdatki knjižnice na izposojeno enoto gradiva: 7,15 EUR/izposojeno enoto gradiva (2011/2012: 

8,72; 2012/2013: 7,33 EUR/izposojeno enoto gradiva) 

 Strošek dela na izposojeno enoto gradiva: 4,60 EUR/izposojeno enoto gradiva (2011/2012: 5,33; 

2012/2013: 4,84 EUR/izposojeno enoto gradiva) 

 Strošek dela na letni prirast knjižničnega gradiva: 51,03 EUR/letni prirast knjižničnega gradiva 

(2011/2012: 50,78; 2012/2013: 57,24 EUR/letni prirast knjižničnega gradiva ) 

 Število izposojenih enot na EPZ strokovnega delavca knjižnice: 7.493,30 enot/strokovnega delavca 

(2011/2012: 7.296,75; 2012/2013: 7.609,41 enot/strokovnega delavca) 

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

delavca knjižnice: 145,81 zapisov/strokovnega delavca (2011/2012: 164,17; 2012/2013: 156,02 

zapisov/strokovnega delavca) 

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

strokovnega delavca knjižnice: 426,69 zapisov/strokovnega delavca (2011/2012: 376,69; 

2012/2013: 420,04 zapisov/strokovnega delavca ) 

 

Sposobnost UKM za spremembe in razvoj: 

 Odstotek dejansko opravljenih delovnih ur v tekočem letu: 69,60 % (2012: 77,64 %) 

 Število ur neformalnega izobraževanja na EPZ knjižničnega delavca; 16,53 ur/knjižničnega delavca 

(2011/2012: 12,85; 2012/2013: 7,39 %) 
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 Delež (odstotek) ur bolezenskih odsotnosti zaposlenih v knjižnici-knjižničnih delavcev glede na 

število opravljenih delovnih ur knjižničnih delavcev: 9,05 % bolezenskih odsotnosti/opravljene 

delovne ure (2011/2012: 9%; 2012/2013: 4,12 %) 

 Število objav na EPZ strokovnega knjižničnega delavca: 2,77 objav/strokovnega delavca 

(2011/2012: 0,56; 2012/2013: 2,29) 

 

Kazalci uspešnosti delovanja po Cezar-ju; 

 

D Potenciali in razvoj 

Sredstva, porabljena za nakup knjižničnega gradiva na potencialnega 

uporabnika 

16,12 EUR/potencialnih 

uporabnikov 

Delež sredstev, porabljenih za nakup elektronskih virov 45,7 % 

Delež strokovnih delavcev 61,54 % 

Število ur izobraževanja na delavca 7,39 ur/zaposlenega 

Sredstva, porabljena za izobraževanje na delavca 142,02 EUR/zaposlenega 

 

 

BIX metodologija učinkovitost in razvojni potencial presoja po sledečih pokazateljih: 

 

Učinkovitost  

 Tekoči izdatki knjižnice na aktivnega uporabnika: 244 EUR/uporabnika (2011: 245; 2012: 219) 

 Razmerje med izdatki za nakup knjižničnega gradiva glede na izdatke za osebne dohodke: 18% 

(2011: 28%; 2012: 19 %) 

 Procesna učinkovitost – obdelava knjižničnega gradiva: 1.855 enot/knjižničnega delavca v 

obdelavi(2011: 1.925; 2012: 1.760) 

 Procesna učinkovitost – izposoja in medknjižnična izposoja: 10.490 enot/knjižničnega delavca v 

izposoji in medknjižnični izposoji (2011: 8.469; 2012: 8.218) 

 

Razvojni potencial: 

 Dnevi izobraževanja na knjižničnega delavca; 1,03 dneva/knjižničnega delavca (2011: 2,1; 2012: 

0,9) 

 Delež proračuna knjižnice glede na  proračun visokošolskega zavoda/univerze: 2,7 % (2011: 3,1 %; 

2012: 2,8 %) 

 Delež lastnih sredstev v okviru celotnega proračuna knjižnice: 11 % (2011: 7,8 %, 2012: 15 %) 

 Delež knjižničnih delavcev zadolženih za elektronske storitve: 6,6 % (2011: 3,7%; 2012: 5,2 %) 

 

Tako za učinkovitost kot razvojno naravnanost knjižnice so izrednega pomena vlaganja v izobraževanje 

zaposlenih. Tukaj sta formalno in neformalno izobraževanje enakega pomena. Vlaganja v izobraževanje 

zaposlenih se vedno povrnejo v obliki boljših storitev in zadovoljnih uporabnikov.  

 

Po BIX indeksu UKM pri indikatorjih procesne učinkovitosti ne dosega dobrih rezultatov. S 1.855 

enotami na knjižničnega delavca, ki je vpleten v obdelavo knjižničnega gradiva smo, primerjalno z 

nemškimi knjižnicami, uvrščeni v spodnjo tretjino in še to popolnoma na rob spodnje tretjine. Res je ta 

pokazatelj odvisen od zahtevnosti bibliografskega opisa, od zahtevnosti knjižničnega gradiva in od 

funkcionalnosti bibliografskega sistema, v katerem knjižnica deluje (npr. možnost uvoza 

metapodatkov). V primerjavi z univerzitetno knjižnico Univerze v Heidelbergu po navedenih podatkih 
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obdelamo v UKM manj gradiva z več knjižničnimi delavci. Prav tako izstopa procesna učinkovitost 

izposoje in medknjižnične izposoje, kjer smo v primerjavi z nemškimi knjižnicami na dnu primerjalne 

skupine.  

 

Po kriterijih strokovnih standardov UKM žal nima razvojno naravnanega proračuna, saj ne dosega 

priporočenega deleža proračuna univerze. Knjižnično dejavnost UKM obvladuje z nizkimi stroški na 

aktivnega uporabnika z visokošolskega zavod. Ta indikator skupaj z indikatorjem, ki se nanaša na 

izobraževanje, uvršča UKM po metodologiji BIX v top skupino. Vendar je potrebno poudariti, da je ta 

indikator pozitiven le tedaj, ko tudi v drugih ciljnih dimenzijah knjižnica dosega vsaj povprečne, če že 

ne odlične rezultate (primerjava z nemškimi knjižnicami). Šele tedaj lahko trdimo, da knjižnica 

obvladuje tudi stroškovno plat dejavnosti. Kar pa za UKM, po BIX metodologiji, ne velja. Ta indikator je 

žal pokazatelj, da je knjižnična dejavnost podfinancirana, da pa z obstoječim proračunom knjižnica 

vseeno dosega zelo dobre rezultate. Po BIX metodologiji smo v letu 2012 uspeli izboljšati indikator 

»delež lastnih sredstev v okviru celotnega proračuna in smo bili uvrščeni v top skupino, vendar je 

indikator v opazovanem letu ponovno upadel na 11 %, tako da smo zdrsnili v srednjo skupino. 
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6.5  Akcijski  načrt  na  podlagi  samoevalvacijskega poročila  za  študijsko  leto  2013/2014 v 

študijskem letu 2014/2015 

 

Pri pregledu rezultatov samoevalvacije knjižnične dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor in analize 

akcijskega načrta, smo si za študijsko leto 2014/2015 zastavili naslednje naloge: 

 

1 DOKUMENT O GRADNJI IN RAZVOJU KNJIŽNIČNE ZBIRKE TER ZAGOTAVLJANJU DRUGIH 

INFORMACIJSKIH VIROV 

Oblikovanje dokumenta o gradnji in razvoju knjižnične zbirke ter zagotavljanju drugih 

informacijskih virov (rok izvedbe: marec 2015; koordinator: mag. Dunja Legat) – prenos iz 

preteklega študijskega leta 

 

2 PROCESNA UČINKOVITOST KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI 

Analiza procesne učinkovitosti na področju obdelave knjižničnega gradiva (rok izvedbe: junij 2015; 

koordinatorka: mag. Branka Kerec) – nadaljevanje aktivnosti 

 

3 TAKOJŠNJA DOSTOPNOST GRADIVA 

Analiza in opredelitev možnih orodij za povečanje takojšnje dostopnosti knjižničnega gradiva (rok 

izvedbe: maj 2015; koordinatorka: Vesna Lorenc) – nadaljevanje aktivnosti 

 

4 PRIZADEVANJE ZA ZVIŠEVANJE DELEŽA ŠTUDENTOV, VPISANIH NA UM, DA BI POSTALI AKTIVNI 

UPORABNIKI UKM 

       Akcija Študentski oktober (rok izvedbe: oktober 2014; koordinatorki dr. Jerneja Ferlež, Tina Šrot) 

 

5 PROMOCIJA STORITEV IN ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV UKM 

Izdelava promocijskega in izobraževalnega gradiva za popularizacijo uporabe storitev knjižnice in 

njenih informacijskih virov (rok izvedbe: maj 2015; koordinatorka: dr. Jerneja Ferlež) – 

nadaljevanje aktivnosti 

 

6 NOVE STORITVE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA UPORABNIKOV V SKLADU Z RAZVOJEM 

DEJAVNOSTI IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

Priprava novih vsebin izobraževalnih tečajev knjižnice (rok izvedbe november 2014; koordinatoka 

Tina Šrot) 

 

7 RAZVOJ POSLOVNE ETIKE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR 

Kodeks ravnanja zaposlenih v Univerzitetni knjižici Maribor (zadolžena dr. Jerneja Ferlež, rok 

izvedbe: september 2015) 

 

8 VREDNOTENJE USPEŠNOSTI KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR NA 

PODLAGI VHODNIH STROŠKOV IN KONČNIH UČINKOV NA DEJAVNOST UNIVERZE 

Evalvacija knjižnične dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor po kriterijih BIX (Bibliotheksindex) 

(rok izvedbe januar/marec 2015; koordinatorka: mag. Dunja Legat) 
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ZAKLJUČEK 

 

 

Z vključitvijo različnih orodij zbiranja podatkov za poročanje in evalviranje knjižnične dejavnosti je 

Komisija za kakovost UKM dosegla zelo celovit pregled nad kakovostjo svojih storitev. Novi ISO 

standardi s področja informatike, bibliotekarstva in splošne terminologije, ki jih je Slovenski inštitut za 

standardizacijo privzel kot slovenske nacionalne standarde (SIST ISO) in objavil decembra 2014 (med 

njimi tudi SIST ISO 16439 Information and documentation -- Methods and procedures for assessing the 

impact of libraries (Informatika in dokumentacija - Metode in postopki za ocenjevanje vpliva knjižnic) 

pa ponujajo še dodatno orodje, s katerim bi lahko v prihodnje nadgradili vrednotenje uspešnosti 

knjižnične dejavnosti, predvsem z vidika njenih končnih učinkov.  

 

V študijskem letu 2013/2014 smo realizirali večino nalog, zastavljenih v akcijskem načrtu. Načrtovane 

in dobro izvedene aktivnosti pa ne bodo bistveno izboljšale kakovosti knjižnične dejavnosti, če te 

kakovosti ne bomo živeli in delovali na podlagi Aristotelove misli, zapisane pred uvodnimi besedami 

našega poročila.  
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I - XIX 



Članica:

Knjižnica:

Izpolnil: 

Kraj, datum:

Samoevalvacija knjižnične dejavnosti za študijsko leto 2013/2014

Univerzitetna knjižnica Maribor

Univerzitetna knjižnica Maribor

Sandra Kurnik Zupanič

Maribor, 12. 12. 2014



1.089,00

19.063,00

15.069,00

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član)

Število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda (vpisani)

Število EPZ visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev visokošolskega zavoda

Število potencialnih uporabnikov visokošolske knjižnice

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član)

21,91

221,00

0,45

0,57

0,83

386,38

263,51

40,65

32,13

Prostori in oprema (kazalniki)

17,66

Vloženi viri in pogoji za delovanje knjižnice

Prostori in oprema knjižnice

Uporabniki (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2013)

17.974,00

Število aktivnih uporabnikov na čitalniški sedež

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na čitalniški sedež

Neto uporabna površina knjižnice (m2)

Neto površina zaprtih knjižničnih skladišč (m2)

Število vseh čitalniških/študijskih mest za uporabnike

Število računalniških delovnih mest za uporabnike

Število potencialnih uporabnikov na računalniško delovno mesto

Število aktivnih uporabnikov na računalniško delovno mesto

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na računalniško delovno mesto

Število potencialnih uporabnikov na čitalniški sedež

469,00

39,00

488,79

10.277,00

Prostori in oprema (kazalci)

8.579,00

3.175,00

Povprečna zasedenost čitalniških sedežev v tipičnem tednu

Neto uporabna površina knjižnice (m2) na potencialnega uporabnika knjižnice

Neto uporabna površina knjižnice na aktivnega uporabnika knjižnice

Neto uporabna površina knjižnice na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda/univerze

Delež (odstotek) knjižničnega gradiva v prostem pristopu



32.403,00

1.855,00

385,00

3.491,00

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice, ki sodelujejo pri zagotavljanju in razvijanju 

elektronskih storitev knjižnice

Knjižnični delavci

Knjižnični delavci (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2013)

78,00

48,00

31,00

1,00

5,00

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - bibliografov

Knjižnični delavci (kazalniki)

61,54

313,94

214,10

77,00

Delež (odstotek) EPZ zaposlenih v knjižnici, ki sodelujejo pri zagotavljanju in razvijanju elektronskih storitev 

knjižnice, glede na število vseh EPZ zaposlenih v knjižnici 

Delež (odstotek) EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev glede na število vseh EPZ 

zaposlenih v knjižnici 

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

Število aktivnih uporabnikov knjižnice glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice

Število aktivnih uporabnikov knjižnice z visokošolskega zavoda glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice

1.018.693,00

Število podatkovnih zbirk

Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom

Letni prirast e-zaključnih del v Digitalno knjižnico UM

Velikost knjižnične zbirke (število enot)

Število tekoče naročenih naslovov (tiskanih in elektronskih) periodičnih publikacij

Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (število enot)

Število digitaliziranih naslovov iz lastne knjižnične zbirke

36.532,00

6,41

39,74

Knjižnično gradivo (informacijski viri)

Knjižnično gradivo (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2013)



67,60

1,70

3,15

2,15

2.573.413,13

307.393,01

140.472,89

32.938,10

99,12

Prirast knjižničnega gradiva glede na skupno število aktivnih uporabnikov

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

zavoda

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

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

zavoda

Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, glede na skupno število aktivnih uporabnikov

Delež (odstotek) knjižničnega gradiva v prostem pristopu

0,18

0,12

3,55

2,42

17,66

Knjižnično gradivo (kazalniki)

53,44Število enot knjižnične zbirke glede na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice

Stroški dela knjižnice

Proračun knjižnice (kazalci  - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2013)

Proračun knjižnice in vlaganja

2.573.413,13

77.341.948,00

101.320,31

7.997,34

14.739,10

1.653.594,94

Število enot knjižnične zbirke glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda

Število enot knjižnične zbirke glede na skupno število aktivnih uporabnikov

Prirast knjižničnega gradiva glede na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice

Prirast knjižničnega gradiva glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda

Skupaj prihodek knjižnice iz sponzorstev in donacij

Skupaj lastni prihodki knjižnice

Skupaj prihodek iz projektne dejavnosti

Skupaj izdatki za nakup informacijske in komunikacijske tehnologije (oprema)

Skupaj izdatki knjižnice

Skupaj prihodki knjižnice

Skupaj prihodki visokošolskega zavoda

Skupaj izdatki knjižnice za nakup knjižničnega gradiva (na fizičnih nosilcih in podatkovne zbirke)

Skupaj izdatki knjižnice za nakup podatkovnih zbirk



45,70

1,28

0,03

3,94

0,31

0,57

64,26

11,94

Proračun knjižnice (kazalniki)

3,33

170,78

790,01

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za digitalizacijo gradiva glede na celotne prihodke knjižnice

Delež (odstotek) lastnih prihodkov knjižnice glede na celotne prihodke knjižnice

Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz sponzorstev in donacij glede na celotne prihodke knjižnice

Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz projektne dejavnosti glede na celotne prihodke knjižnice

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup informacijske in komunikacijske tehnologije (oprema) glede na 

celotne prihodke knjižnice

Delež (odstotek) izdatkov za nakup podatkovnih zbirk glede na celotne izdatke za nakup knjižničnega gradiva

Skupaj izdatki knjižnice za digitalizacijo gradiva iz lastne knjižnične zbirke

Delež (odstotek) stroškov dela glede na celotne prihodke knjižnice

Delež prihodkov knjižnice glede na aktivnega uporabnika visokošolske knjižnice v EUR

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup knjižničnega gradiva glede celotne prihodke knjižnice

Delež (odstotek) prihodkov knjižnice v celotnih prihodkih visokošolskega zavoda



62.543,00

260.476,00

423.628,00Število iskanj v knjižničnem katalogu COBISS/OPAC (statistika IZUM)

Uporaba storitve oddaljenega dostopa (št. prijav; izpolnjuje UKM)

Število EPZ strokovnih delavcev knjižnice - bibliografov

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (virtualni obisk)

Storitve (kazalci na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2013)

277.021,00

Število potencialnih uporabnikov visokošolske knjižnice

Tedenska odprtost služb za uporabnike (ur)

Tedenska odprtost čitalniških prostorov (ur)

Obisk knjižnice (fizični obisk) - metoda tipičnega tedna

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član)

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član)

Število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda (vpisani)

Število medknjižnično izposojenih/posredovanih enot gradiva (v druge knjižnice in iz drugih knjižnic)

48,00

Število priklopov v knjižnični katalog COBISS/OPAC (statistika IZUM)

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice

Skupaj število izposojenih enot gradiva 

Število zahtevkov za medknjižnično izposojo

Velikost knjižnične zbirke (število enot)

Število izposojenih enot gradiva na dom

Knjižnične storitve in uporaba knjižnice

Osnovne knjižnične storitve in uporaba knjižnice

82.662,00

2.068,00

359.683,00

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev

2.050,00

Vloženi viri …  (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2013)

19.063,00

15.069,00

10.277,00

17.974,00

9.572,00

64.689,00

279.734,00

344.423,00Skupaj fizični in virtualni obisk knjižnice

Število aktivnih uporabnikov - rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda

31,00

1,00

1.018.693,00

Odprtost knjižnice (kazalci; obravnavano obdobje 1.10.2013 - 30.9.2014)

59,00

89,00



Delež (odstotek) gradiva, ki se nahaja na ustreznem mestu v prostem pristopu (urejenost prostega pristopa; 

za vzorec dvajset naključno izbranih publikacij)

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

medknjižnične izposoje)

53,91

53,25

68,20

23,87

35,00

18,38

26,96

5,49

8,04

9,50

91,00

99,13

35,31

Število vpogledov v elektronske vire (povzetek, celotno besedilo) v licencirane vire in zbirke v upravljanju 

knjižnice

Število prejetih informacijskih zahtevkov

Knjižnične storitve in uporaba knjižnice (kazalniki)

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov

306.074,00

19.377,00

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

prejema za deset naključno izbranih publikacij)

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice glede na aktivnega uporabnika knjižnice

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice glede na aktivnega uporabnika knjižnice z 

visokošolskega zavoda

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov - študentov visokošolskega zavoda glede na vse študente vpisane na 

visokošolski zavod

Delež (odstotek) izposojenih enot gradiva glede na število vseh enot v knjižnični zbirki, namenjeni izposoji 

(obrat zbirke)

Število izposojenih enot gradiva glede na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda

Število izposojenih enot gradiva na dom glede na aktivnega uporabnika knjižnice

Število izposojenih enot gradiva na dom glede na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno število potencialnih 

uporabnikov knjižnice (tržna prodornost)

19.377,00

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno število aktivnih uporabnikov 

knjižnice

Število izposojenih enot gradiva glede na aktivnega uporabnika knjižnice



število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov

Število ur individualnega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda

Število ur skupinskega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda

Število udeležencev individualnega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda

Izobraževalna dejavnost (kazalci; obravnavano obdobje 1.10.2013 - 30.9.2014)

196,00

1.790,00

92,00

1.583,00

8,00

68,00

71,00

1.629,00

število udeležencev skupinskega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda

Število ur individualnega usposabljanja drugih uporabnikov

Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov

Število ur skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov

2.978,24

100,00

Delež (odstotek) uspešno rešenih informacijskih zahtevkov glede na vse prejete informacijske zahtevke 

(uspešnost informacijske dejavnosti)

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

izbranih publikacijah)

Število vpogledov (povzetek, celotno besedilo) v elektronske vire) glede na aktivnega uporabnika knjižnice

17,21

3,40

2.031,15

22,94

Število vpogledov (povzetek, celotno besedilo) v elektronske vire) glede na aktivnega uporabnika knjižnice 

z visokošolskega zavoda

Število udeležencev skupinskega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro skupinskega usposabljanja

Število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov na uro skupinskega usposabljanja

Bibliografska dejavnost

Število udeležencev individualnega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro individualnega 

usposabljanja

Izobraževalna dejavnost

Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov na uro individualnega usposabljanja

Izobraževalna dejavnost (kazalniki)

9,13

8,50



38,26

660,68

102,16

Bibliografska dejavnost (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2013)

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu glede na EPZ strokovnega 

delavca - bibliografa

4,13

128,00

76,00

22,00

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

strokovnega delavca - katalogizatorja

Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazo podatkov za avtorstva glede na EPZ strokovnega 

delavca - katalogizatorja

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu glede na EPZ strokovnega 

delavca - bibliografa 76,00

Bibliografska dejavnost (kazalniki)

22,00

1.360,00

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov glede na EPZ strokovnega delavca - 

bibliografa

1.360,00

694,00

6.999,00

1.186,00

20.481,00

3.167,00

225,77

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice glede na 

EPZ strokovnega delavca - katalogizatorja

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice

Število redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov 

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

Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazo podatkov za avtorstva

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

katalogizatorja

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov

Število redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov glede na strokovnega delavca - 

katalogizatorja



694,00

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov glede na EPZ strokovnega delavca - 

bibliografa

Povprečno število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine

Povprečno število obiskovalcev izvedenih razstav 

11,00

3.218,00

3.207,00

Predstavitvena in promocijska dejavnost

Predstavitvena in promocijska dejavnost (kazalci; obravnavano obdoje 1.10.2013-30.9.2014)

Povprečno število obiskovalcev drugih prireditev

Število vseh v knjižnici izvedenih razstav (lastne, gostujoče, soorganizirane)

Skupaj število obiskovalcev razstav

Število vseh v knjižnici drugih prireditev (lastne, gostujoče, soorganizirane)

Skupaj število obiskovalcev drugih prireditev

Vodeni ogledi knjižnice za skupine (število skupin)

Število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine

Število udeležencev individualnih ogledov in predstavitev knjižnice

Skupaj število udeležencev ogledov in predstavitev knjižnice

Predstavitvena in promocijska dejavnost (kazalniki)

29,15

193,65

30,00

2.490,00

26,00

5.035,00

83,00

110,00



51,03

7.493,40

145,81

426,69

Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov (kazalniki)

170,78

250,41

7,15

4,60

85,34

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice glede 

na EPZ strokovnega delavca knjižnice

19.377,00

32.403,00

6.999,00

20.481,00Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice

Skupaj število izposojenih enot gradiva

Stroški dela knjižnice

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član)

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član)

Skupaj izdatki knjižnice

Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov

15.069,00

Kazalci

10.277,00

2.573.413,13

1.653.594,94

48,00

359.683,00

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

delavca knjižnice

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice

Izdatki knjižnice glede na izposojeno enoto gradiva

Strošek dela glede na pozitivno rešen informacijski zahtevek

Strošek dela glede na letni prirast knjižničnega gradiva

Število izposojenih enot glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice

Izdatki knjižnice glede na aktivnega uporabnika visokošolske knjižnice (fizični član)

Izdatki knjižnice glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda (fizični član)

Strošek dela glede na izposojeno enoto gradiva

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov

Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (število enot)

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov



16,53

69,60

2,77Število objav glede na EPZ zaposlenega strokovnega knjižničnega delavca

Število predvidenih delovnih ur knjižničnih delavcev 162.864,00

133,00

114,00

977,00

312,00

102,00

12,00

1.289,00

Število knjižničnih delavcev, ki so uspešno zaključili programe formalnega izobraževanja

0,00

0,00

Sposobnost knjižnice za spremembe in razvoj

Razvoj človeških potencialov (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2013)

113.350,00

78,00

48,00

Število dejansko opravljenih delovnih ur knjižničnih delavcev

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev

4,00

1,00

0,00

Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili znanstveni ali raziskovalni naziv

Število knjižničnih delavcev, udeležencev formalnega izobraževanja

Skupaj število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v Sloveniji in tujini

Število ur neformalnega izobraževanja glede na EPZ knjižničnega delavca

Odstotek dejansko opravljenih delovnih ur v tekočem letu

Število objav knjižničnih delavcev (znanstveni, strokovni prispevki etc.)

Skupaj število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v Sloveniji in tujini

Razvoj človeških potencialov (kazalniki)

Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v Sloveniji

Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v tujini

Število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v Sloveniji

Število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v tujini

Število knjižničnih delavcev, ki so opravili bibliotekarski izpit

Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili strokovni bibliotekarski naziv



Definicije (CEZAR, Nuk):

Aktivni uporabniki so vsi uporabniki, ki so v obravnavanem obdobju opravili vsaj eno transakcijo v sistemu COBISS/Izposoja.

Aktivni uporabniki z visokošolskega zavoda so študenti  in zaposleni na visokošolskem zavodu, ki so v obravnavanem obdobju 

opravili vsaj eno transakcijo v sistemu COBISS/Izposoja.

Čitalniški sedež je delovni prostor, namenjen za delo uporabnikov knjižnice, ne glede na to, če uporabljajo gradivo knjižnice ali 

svoje lastno gradivo. Sem sodijo tudi delovna mesta opremljena z računalniki, terminali, mikrofilmskimi čitalniki, itd. Za čitalniške 

sedeže ne štejejo sedeži v predavalnicah, konferenčnih dvoranah, hodnikih in restavracijah. 

V posebni rubriki navedite tudi število tistih čitalniških sedežev, kjer se lahko uporabniki s svojim računalnikom povežejo z omrežjem 

knjižnice. Kot povezavo štejemo tudi brezžično omrežje, ki ga zagotavlja knjižnica oziroma matična ustanova. Ne štejemo pa 

možnosti vzpostavitve povezave v internet preko osebnega računa pri operaterjih mobilnih omrežij (npr. GPRS, EDGE, UMTS itn.).

Dejansko opravljene delovne ure vsebujejo opravljene ure (ure, opravljene v polnem delovnem času, v delovnemu času, krajšem ali 

daljšem od polnega) in ure, ko so zaposlene osebe bile na delovnem mestu, a niso delale zaradi okvar ali čiščenja strojev, nesreč, 

začasnega pomanjkanja dela, odmorov, krajših od 30 minut, ter pisanja delovnih poročil in so za ta čas prejele plačo. Ne vsebujejo 

plačanih in neplačanih delovnih ur, ko zaposlene osebe niso delale ali jih ni bilo na delovnem mestu (malica, dolga 30 in več minut, 

kosilo, dopust, bolniška odsotnost (manj in več kot 30 dni), državni prazniki, dela prosti dnevi, študijski dopust, izobraževanje, 

plačane odsotnosti do 7 dni, čakanje na delo itd.) ter prevoza na delo in z dela. 

Ekvivalent polne zaposlitve (EPZ) je prikaz števila polno zaposlenih delavcev v primeru, ko so v knjižnici zaposleni delavci s 

skrajšanim delovnim časom. 1 EPZ/leto  predstavlja 2088 delovnih ur.

Primer: V knjižnici delajo trije delavci. Dva od njih delata četrtino delovnega časa, eden pa polovični delovni čas. Ekvivalent polne 

zaposlitve je torej en delavec (0,25 + 0,25 + 0,50 = 1).



Formalno izobraževanje je namerna, institucionalizirana, sistematična, vnaprej načrtovana in organizirana izobraževalna

aktivnost, ki običajno predstavlja »lestvični sistem« rednega izobraževanja otrok in mladostnikov, ki se na splošno začne pri

5–7 letih in nadaljuje do 20.– 25. leta starosti. To aktivnost najpogosteje tvorijo izobraževalni programi z jasno opredeljenim

ciljem, in katerih rezultat je javnoveljavna kvalifikacija. Za izobraževalne aktivnosti formalnega izobraževanja je značilno, da

imajo praviloma določeno trajanje, hierarhično strukturo s kronološkim zaporedjem letnikov in »stopenj«, jasno opredeljene

vstopne pogoje in formalni vpisni postopek. Tradicionalno jih izvajajo vrtci, šole, fakultete in drugi vzgojno-izobraževalni

zavodi.

Informacijski zahtevek je vprašanje, ki ga uporabnik oblikuje v procesu  izražanja informacijske potrebe. Sem sodijo 

administrativna, napotitvena, bibliografska, faktografska in tematska vprašanja

Inventarna enota je enota knjižničnega gradiva, ki jo knjižnica inventarizira in s tem vključi v svojo zbirko.

Izposoja je posojanje knjižničnega gradiva iz lastne zbirke uporabnikom na dom ali v knjižnico. Enota štetja je fizična enota gradiva. 

Kot novo izposojo štejemo tudi vsako podaljšanje izposoje. Izposoja vključuje tudi kopije dokumentov (posredovane tudi po 

telefaksu) in izpise elektronskih dokumentov, ki jih osebje knjižnice natisne za uporabnika ter izposojo dokumentov na daljavo v 

fizični obliki (na primer izposoja uporabniku na dom, po pošti). Izposoja v knjižnico pomeni, da je uporabnik osebno zadolžen za 

gradivo. V praksi lahko govorimo o izposoji gradiva v knjižnico, kadar knjižnica evidentira izposojene enote pri kontu uporabnika v 

sistemu COBISS/Izposoja (ali v drugem sistemu) ali ko uporabnik podpiše zadolžnico. Izposojo v knjižnici štejemo po enaki metodi kot 

obisk (tipičen teden). medknjižnično izposojo beležimo posebej.

Knjižnični delavci so vse osebe, ki delajo v knjižnici v rednem delovnem razmerju za določen oziroma za nedoločen čas, s polnim ali 

skrajšanim delovnim časom. Sem ne spadajo delavci, ki so zaposleni po pogodbi o delu, preko različnih servisov, prostovoljci in 

delavci na porodniškem dopustu ter dopustu za nego in varstvo otroka.

Knjižnično gradivo so monografske in serijske publikacije (knjige, brošure, časniki, časopisi, almanahi, koledarji, zborniki, 

disertacije, patenti, standardi, itd.), ki so razmnožene na papirju in obsegajo več kot 4 strani.



Knjižnična zbirka (sin. knjižnični sklad, knjižnična zaloga, knjižnični fond) je število enot knjižničnega gradiva oziroma dokumentov 

določene vrste (na primer knjige in serijske publikacije, mikrooblike, elektronske serijske publikacije), ki jih knjižnica hrani in tistih, 

ki so dostopni na daljavo in za katere si je knjižnica zagotovila pravico dostopa vsaj za določeno časovno obdobje.

Neformalno izobraževanje je vsaka namerna, časovno opredeljena, izobraževalna aktivnost, ki ne ustreza povsem

opredelitvi formalnega izobraževanja. Neformalno izobraževanje je institucionalizirano, vendar lahko poteka v

izobraževalnih inštitucijah ali zunaj njih, vključuje pa udeležence vseh starosti. Izobraževalne aktivnosti (programi, tečaji in

druge oblike) neformalnega izobraževanja ne sledijo obvezno »lestvičnemu sistemu« in imajo različno trajanje. Vključujejo

aktivnosti, kot so: opismenjevanje odraslih, izvenšolsko temeljno izobraževanje otrok, spretnosti za življenje in delo.

Temeljna merila za razlikovanje formalnega in neformalnega izobraževanja je merilo, ali končanje izobraževalne aktivnosti

vodi k izobraževalnemu izidu, ki ga je mogoče umestiti v »Nacionalno o ogrodje kvalifikacij«.

Neto uporabna površina knjižnice je seštevek vseh površin knjižnice (v kvadratnih metrih), ki so namenjene ali uporabljene za 

opravljanje knjižničnih dejavnosti. Vključuje prostore čitalnic, skladišč in drugih prostorov za shranjevanje knjižničnega gradiva, 

prostore za delo z uporabniki (vključno s prostori za kataloge, pulte za izposojo, opremo za kopiranje in podobno) in delovne prostore 

osebja. Neto uporabna površina knjižnice ne vključuje preddverja, veže in prostorov za transport gradiva, prostorov varnostne službe 

in hišnika, toaletnih prostorov, dvigal, stopnišč, prehodov med stavbami in podobnih površin, ki niso namenjene knjižnični dejavnosti. 

Velikost neto površine knjižnice v kvadratnih metrih izmerimo tako, da merimo razdaljo med fiksnimi notranjimi stenami. Talna 

površina, ki jo zaseda vgrajeno pohištvo, kot so izposojevalni pulti, omare in police, je vključena v neto seštevek kvadratnih metrov. 

Stebrov in drugih elementov gradbene strukture ne odštevamo.



Obisk knjižnice merimo s štetjem uporabnikov, ki so vstopili v prostore knjižnice. Vsakega uporabnika štejemo kot obiskovalca vsakič, 

ko obišče knjižnico (lahko tudi večkrat v istem dnevu). Za potrebe tega vprašalnika štejemo pri vprašanju "Obisk v namen izposoje na 

dom" število oseb, ki so obiskale knjižnico zaradi izposoje gradiva na dom – prevzema, vračila ali podaljšanja gradiva. Sem štejemo 

tudi obiske v knjižnici zaradi rezervacije ali naročila gradiva, ki bi si ga uporabniki želeli izposoditi na dom in poravnave obveznosti 

do knjižnice iz naslova izposoje gradiva (zamudnine, opomini, nadomestila za poškodovano ali izgubljeno gradivo). Pri vprašanju 

"Obisk v namen udeležbe na prireditvah" pa štejemo število oseb, ki so se udeležile prireditev v organizaciji knjižnice. Obisk se meri z 

rogelnikom ali senzorjem na vhodnih vratih, pri čemer se upošteva, da senzor sešteva tako prihode kot odhode. Če je potrebno, 

odštejemo prihode oziroma odhode zaposlenih v knjižnici na delo in med delovnim časom, kadar na primer knjižnica nima ločenega 

službenega vhoda. Dobljeno število je zato potrebno deliti z dva. Knjižnice, ki nimajo naprave za štetje, uporabijo ročno štetje z 

metodo tipičnega tedna. Knjižnica določi tipični teden v letu na podlagi izpisov STA901 in STA902 iz programske opreme 

COBISS/Izpisi. V določenem tednu knjižnica organizira ročno beleženje obiska knjižnice. Letno število obiska knjižnica izračuna z 

metodo ekstrapolacije tedenskega obiska, kar pomeni, da zabeležen tedenski obisk pomnoži z 52. Če je potrebno, se pri beleženju 

odštejejo prihodi oziroma odhodi zaposlenih v knjižnici na delo in med delovnim časom.

Oddaljeni dostop je storitev, ki uporabniku omogoča uporabo elektronskih virov, ne glede na to kje se uporabnik nahaja in ne glede 

na čas.

Podatkovna zbirka je zbirka zapisov ali vsebinskih enot (podatkov, besedil, slik, zvočnih posnetkov itn.), shranjenih v elektronski 

obliki, skupaj s programsko opremo za poizvedovanje in uporabniško delo z zapisi oziroma vsebinskimi enotami. Podatkovne zbirke se 

delijo na tri vrste: podatkovne zbirke s celimi besedili, podatkovne zbirke z izvlečki in kazali ter na druge podatkovne zbirke. Podatki 

ali zapisi so navadno zbrani z določenim namenom in so povezani z določeno temo. Podatkovna zbirka je lahko izdana na fizičnem 

nosilcu ali pa je dostopna preko klicnih linij oziroma medmrežja (glej Prilogo). Vsako naročniško podatkovno zbirko štejemo ločeno, 

četudi so dostopne preko skupnega uporabniškega vmesnika ponudnika, npr. podatkovne zbirke na vmesniku EBSCOhost, Proquest CSA 

Illumina itn. Skupni uporabniški vmesnik, ki omogoča dostop do paketa serijskih publikacij ali digitalnih dokumentov in ga ponudi 

njegov založnik ali ponudnik, ravno tako štejemo kot podatkovno zbirko (npr. ScienceDirect).

Potencialni uporabniki so tisti uporabniki knjižnice, ki jim je knjižnica v skladu s svojo funkcijo primarno namenjena.



Potencialni uporabniki visokošolske knjižnice/univerze je število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda/univerze in 

število EPZ visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta.

Prihodki/izdatki knjižnice - upoštevajo se sredstav vseh prihodkov za izvajanje javne službe in nakup knjižničnega gradiva (viri: 

proračun RS/izobraževalna dejavnost, proračun RS/raziskovalna dejavnost or. ARRS, proračun RS/drugi proračunski viri, evropski 

proračun/razpisi izven proračuna RS, druga sredstav za izvajanje javne službe, prihodki od prodaje blaga na trgu)

Prirast knjižničnega gradiva je število inventarnih enot knjižničnega gradiva, ki jih je v določenem časovnem obdobju inventarizirala 

knjižnica.

Računalniško delovno mesto je ustrezno opremljeno mesto (PC, terminal, tiskalnik...) kjerkoli v knjižnici, ki je namenjeno izključno 

uporabnikom knjižnice in s katerega lahko uporabnik opravlja eno ali več naslednjih dejavnosti: uporablja računalniški katalog 

knjižnice in različne elektronske publikacije, ki so v lasti knjižnice oziroma do katerih knjižnica omogoča dostop, se vključuje v 

medmrežje ali pa uporablja računalnik za druge potrebe (na primer pisanje).

Strokovni delavci knjižnice so vsi tisti delavci, ki imajo formalno izobrazbo s področja bibliotekarstva ali informacijskih ved 

(diplomirani bibliotekarji) ter tisti delavci, ki imajo formalno izobrazbo z drugih področij in opravljen bibliotekarski izpit (diplomirani 

priučeni bibliotekarji). Diplomirani bibliotekarji so vsi strokovni delavci, ki imajo formalno izobrazbo (višješolsko ali visokošolsko 

diplomo, magisterij ali doktorat) s področja bibliotekarstva ali informacijskih ved. Diplomirani priučeni bibliotekarji so vsi strokovni 

delavci, ki imajo formalno izobrazbo z drugih področij (višješolsko ali visokošolsko diplomo, magisterij ali doktorat) ter opravljen 

bibliotekarski izpit. Priučeni knjižničarji so vsi tisti strokovni delavci, ki imajo srednješolsko izobrazbo ter opravljen bibliotekarski 

izpit.

Izraz strokovni delavec - katalogizator je uporabljen za zaposlenega v knjižnici, ki izvaja inventarizacijo oziroma opisno in/ali 

vsebinsko obdelavo knjižničnega gradiva.

Izraz visokošolski zavod je uporabljen za visokošolske zavode članice univerze ali univerzo v celoti ter za samostojne sidokošolske 

zavode



Virtualni obisk je zahtevek, ki ga uporabnik posreduje spletnemu mestu knjižnice. Pri tem ni pomembno, koliko spletnih strani ali 

elementov pri enem obisku pregleda. Upoštevamo samo uporabnike, ki so locirani izven prostorov knjižnice. Po 30 minutah 

uporabnikove neaktivnosti njegovo ponovno aktivnost beležimo kot nov obisk (če je časovna omejitev drugačna, napišite to v 

opombah). Za virtualni obisk ne štejemo dostopov navedenih pod uporabo elektronskih virov. Zahtevki spletnih iskalnikov, ki 

zajemajo spletne strani, se prav tako ne štejejo. Kot virtualne obiske štejemo obiske z IP – naslovov (Internet Protocol – številka, ki 

natančno določa računalnik v omerežju interneta), ki so locirani izven prostorov knjižnice. Obiskovalce spletnega mesta knjižnice 

štejemo kot obiskovalce z IP naslova. Obiskovalec z IP naslova je identificiran IP naslov, ki ga uporablja fizična oseba in je dostopal 

do spletnih strani knjižnice. Obisk z IP naslova pomeni zaporedje zahtevkov po datotekah od spletnega mesta knjižnice istega 

obiskovalca z IP naslova. Čas pred naslednjim zahtevkom v zaporedju istega obiska mora biti krajši od 30 minut, če je daljši, se šteje 

nov obisk.
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BIBLIOGRAFIJA UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR ZA LETO 2013 
 

 

JERNEJA FERLEŽ  

 

1.04 Str okovni č lanek  

 

1. FERLEŽ, Jerneja. Maribor, Nemci in stoletje preobratov na razstavi evropske prestolnice kulture. Koroški 

koledar ..., 2013, str. 144-152, ilustr. [COBISS.SI-ID 73020673]  

 

2. FERLEŽ, Jerneja. Velika kavarna - metamorfoze prostora. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 7. sep. 2013, 

69, [št.] 207, ilustr. [COBISS.SI-ID 75921665]  

 

1.05 Po l judni č lanek  

 

3. FERLEŽ, Jerneja, STAVBAR, Vlasta. Od 28. maja 1903 : 110 let Univerzitetne knjižnice Maribor. Večer, ISSN 0350-

4972. [Tiskana izd.], 25. maj 2013, 69, [št.] 119, ilustr. [COBISS.SI-ID 74615553]  

 

1.19 Recenz ija ,  pr ikaz knj ige,  kr it ika  

 

4. FERLEŽ, Jerneja. Zdenka Semlič Rajh, Žiga Oman in Lučka Mlinarič: Maribor - mesto, hiše, ljudje: Stavbna 

zgodovina starega mestnega jedra med sredino 18. stoletja in letom 1941; Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 

2012, 292 str. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908, 2013, 53, št. 1/2, str. 106-107, ilustr. 

[COBISS.SI-ID 36079661]  

 

1.22 Interv ju  

 

5. KOLMANČIČ, Petra (intervjuvanec), FLISAR, Nino (intervjuvanec), FERLEŽ, Jerneja. Maribor bo v prihodnjih 

dneh v znamenju literature : v sklopu oddaje "Svet kulture", Radio Slovenija 3. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 

19. apr. 2013. http://www.rtvslo.si. [COBISS.SI-ID 74417153] 

 

6. KOLMANČIČ, Petra (intervjuvanec), DOBRAVC, Tihomila (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec), 

FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), JELEN, Tonja (intervjuvanec). V Mariboru so se s knjižnim sejmom začeli 16. dnevi 

knjige : v sklopu "Dnevnika" na TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 19. apr. 2013. 

http://www.rtvslo.si/rtvmb/tv_maribor. [COBISS.SI-ID 74414337]  

 

7. KOLMANČIČ, Petra (intervjuvanec), DOBRAVC, Tihomila (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec), 

FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), JELEN, Tonja (intervjuvanec). V Mariboru so se začeli 16. dnevi knjige : v sklopu 

"Dnevnika" na TV Slovenija 1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 19. apr. 2013. http://www.rtvslo.si/. [COBISS.SI-

ID 74414849]  

 

8. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec). Univerzitetna knjižnica Maribor 

praznuje 110 let delovanja : v sklopu oddaje "Dnevnik" Radio Maribor MM1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 27. 

maj 2013. http://www.rtvslo.si/rtvmb/radio_maribor. [COBISS.SI-ID 74668545]  

 

9. FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec). 110 letnica delovanja : v sklopu oddaje "Poročila" Radio Maribor MM1. MMC 

RTV SLO, ISSN 1581-372X, 28. maj 2013. http://www.rtvslo.si/rtvmb/radio_maribor. [COBISS.SI-ID 74671617]  

 

10. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec). Univerzitetna knjižnica Maribor 

praznuje 110-letnico delovanja : v sklopu oddaje "Svet kulture", Radio Slovenija 3. MMC RTV SLO, ISSN 1581-

372X, 28. maj 2013. [COBISS.SI-ID 74671873]  
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11. FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec). Anekdote v knjižnici : v "Dnevniku", TV 

Maribor, 29. 7. 2013. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 29. jul. 2013. http://www.rtvslo.si/rtvmb/tv_maribor. 

[COBISS.SI-ID 75143681]  

 

12. VEZJAK, Boris (intervjuvanec), KASTELIC, David (intervjuvanec), BOŠTJANČIČ, Peter (intervjuvanec), BEZJAK, 

Dunja (intervjuvanec), FLISAR, Filip (intervjuvanec), FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), GALIĆ, Marinko 

(intervjuvanec). Če to izgubimo, smo si odrezali roke, noge, glavo. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 7. okt. 

2013, 69, [št] 232, str. 5. [COBISS.SI-ID 75794177] 

 

1.23 Um etn iški  sestavek  

 

13. FERLEŽ, Jerneja. Jerneja Ferlež. Rebus, ISSN 2350-5095, 2013, letn. 1, št. 1, str. [21]. [COBISS.SI-ID 76809473]  

 

1.25 Drugi  sestavn i  de l i  

 

14. FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec), DOBRAVC, Tihomila (intervjuvanec), ČERNE 

POTOČNIK, Goran (intervjuvanec), ROJKO, Uroš (intervjuvanec), PETAN MALAHOVSKY, Gregor (intervjuvanec). 

Nekaj literarno obarvanega utripa Slovenskih dnevov knjige : v sklopu kulturne oddaje "Glasnik" na TV Maribor. 

MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 23. apr. 2013. http://www.rtvslo.si/. [COBISS.SI-ID 74484225]  

 

3.12 Razstava  

 

15. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave, avtor dodatnega besedila), GOMBAČ, Borut (avtor razstave, avtor dodatnega 

besedila), WENZEL, Matjaž (umetnik, fotograf). Časi pomanjkanja : likovno in književno razstavišče Univerzitetne 

knjižnice Maribor, 19. april - 22. maj 2013. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2013. [COBISS.SI-ID 74423297]  

 

16. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave, avtor dodatnega besedila), GOMBAČ, Borut (avtor razstave, avtor dodatnega 

besedila), ČERIN, Bogo (umetnik, fotograf). Katedra 1961-1994 : svobodno medijsko ozemlje : knjižno razstavišče 

Univerzitetne knjižnice Maribor, december 2013 - februar 2014. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2013. 

[COBISS.SI-ID 76808705]  

 

17. GOMBAČ, Borut, FERLEŽ, Jerneja. 110 anekdot : izbor anekdot o knjižnici na stebrih pod arkadami 

Univerzitetne knjižnice Maribor, 27. maj 2013-. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 27. maj 2013-. [COBISS.SI-ID 

78369537]  

 

3.16 Vabl jeno predavanje na konfer enc i  brez nat isa  

 

18. FERLEŽ, Jerneja. Bivalni razpon Mariborčanov v obdobju med obema vojnama ali - Kje se umiješ, kam greš 

spat? : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Mesta med obema svetovnima vojnama", 11. 

december 2013, Maribor. Maribor: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča, 11. dec. 2013. [COBISS.SI-ID 

76808193]  

 

3.25 Druga izvedena dela  

 

19. FERLEŽ, Jerneja. Maribor je preskočil svoje obzidje : 5. predavanje o zgodovini, sedanjosti in prihodnosti 

Maribora. Maribor: Kulturni inkubator, 22. okt. 2013. [COBISS.SI-ID 75921153]  

 

20. FERLEŽ, Jerneja. Stanovanjska beda v Mariboru med obema vojnama : predavanje ob razstavi Časi 

pomanjkanja, 23. april 2013, Likovno razstavišče. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 23. apr. 2013. [COBISS.SI-ID 

74342913]  
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Inter vjuvanec  

 

21. ČUČNIK, Tamara. Razvoj in napredek slovenskega knjižničarstva : v oddaji "Radijska tribuna" Radio MM1,. 

Demokracija, ISSN 1855-7449. [Spletna izd.], 15. jul. 2013. [COBISS.SI-ID 75142145]  

Drugo 

 

22. ŽARN, Bernarda, SKOK, Petra. Univerzitetna knjižnica Maribor letos praznuje 110 let : v oddaji "Poletna 

scena", TV SLO 1, 19. julij 2013. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 19. jul. 2013. [COBISS.SI-ID 75143169]  

 

23. KORDIGEL, Taja. Maribor skozi televizijski feljton. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 2. feb.  

2013, 69, [št] 28, str. 15. [COBISS.SI-ID 72983041]  

 

 

MIRJANA GAZVODA  

 

Urednik  

 

1. Seznam novosti. Gazvoda, Mirjana (urednik 1993-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 1992-. [COBISS.SI-ID 

32853249]  

 

Lektor  

 

2. BORSTNER, Bojan, MARHL, Marko, KRALJ, Samo, REN, Zoran, KNEZ, Rajko, LORBER, Lučka, BOBEK, Samo, 

NOVAK, Zoran, SLATINEK, Iztok, LEGAT, Dunja, HRŽIČ, Rok, RADMILOVIČ, Hermina. Samoevalvacijsko poročilo 

Univerze v Mariboru : institucionalna evalvacija, EUA. Maribor: Univerza, 2013. 29 str., graf. prikazi. 

http://www.um.si/kakovost/evalvacije/EUA_evalvacija/Documents/SEP_UM_EUA_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 

76903169] 

 

 

BORUT GOMBAČ  

 

1.22 Interv ju  

 

1. SORGER, Kornelija (intervjuvanec), URŠIČ, Orlando (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec), 

KOLMANIČ, Petra (intervjuvanec). Literati v Slovenski čitalnici v Gradcu : v sklopu oddaje "Valovanje besed", Radio 

Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 15. okt. 2013. http://www.rtvslo.si/rtvmb/arhiv/140. [COBISS.SI-ID 

75810561]  

 

2. KOLMANČIČ, Petra (intervjuvanec), DOBRAVC, Tihomila (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec), 

FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), JELEN, Tonja (intervjuvanec). V Mariboru so se s knjižnim sejmom začeli 16. dnevi 

knjige : v sklopu "Dnevnika" na TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 19. apr. 2013. 

http://www.rtvslo.si/rtvmb/tv_maribor. [COBISS.SI-ID 74414337]  

 

3. KOLMANČIČ, Petra (intervjuvanec), DOBRAVC, Tihomila (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec), 

FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), JELEN, Tonja (intervjuvanec). V Mariboru so se začeli 16. dnevi knjige : v sklopu 

"Dnevnika" na TV Slovenija 1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 19. apr. 2013. http://www.rtvslo.si/. [COBISS.SI-

ID 74414849]  

 

4. FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec). Anekdote v knjižnici : v "Dnevniku", TV 

Maribor, 29. 7. 2013. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 29. jul. 2013. http://www.rtvslo.si/rtvmb/tv_maribor. 

[COBISS.SI-ID 75143681]  
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1.23 Um etn iški  sestavek  

 

5. GOMBAČ, Borut. Borut Gombač. Rebus, ISSN 2350-5095, 2013, letn. 1, št. 1, str. [20]. [COBISS.SI-ID 76809217]  

 

1.25 Drugi  sestavn i  de l i  

 

6. FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec), DOBRAVC, Tihomila (intervjuvanec), ČERNE 

POTOČNIK, Goran (intervjuvanec), ROJKO, Uroš (intervjuvanec), PETAN MALAHOVSKY, Gregor (intervjuvanec). 

Nekaj literarno obarvanega utripa Slovenskih dnevov knjige : v sklopu kulturne oddaje "Glasnik" na TV Maribor. 

MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 23. apr. 2013. http://www.rtvslo.si/. [COBISS.SI-ID 74484225]  

 

2.16 Um etn iško de lo  

 

7. GOMBAČ, Borut. Prehod, (Zbirka Branje, Poezija). 1. natis. Maribor: Založba Pivec, 2013. 116 str. ISBN 978-961-

6897-57-0. [COBISS.SI-ID 76554753]  

 

8. GAČNIK-GOMBAČ, Lidija, GOMBAČ, Borut. Strune in porcelan = Saiten und Porzellan, (Literati v zbirki Slovenske 

čitalnice). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2013. [24] f. [COBISS.SI-ID 76688641]  

 

3.12 Razstava  

 

9. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave, avtor dodatnega besedila), GOMBAČ, Borut (avtor razstave, avtor dodatnega 

besedila), WENZEL, Matjaž (umetnik, fotograf). Časi pomanjkanja : likovno in književno razstavišče Univerzitetne 

knjižnice Maribor, 19. april - 22. maj 2013. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2013. [COBISS.SI-ID 74423297]  

 

10. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave, avtor dodatnega besedila), GOMBAČ, Borut (avtor razstave, avtor dodatnega 

besedila), ČERIN, Bogo (umetnik, fotograf). Katedra 1961-1994 : svobodno medijsko ozemlje : knjižno razstavišče 

Univerzitetne knjižnice Maribor, december 2013 - februar 2014. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2013. 

[COBISS.SI-ID 76808705]  

 

11. GOMBAČ, Borut, FERLEŽ, Jerneja. 110 anekdot : izbor anekdot o knjižnici na stebrih pod arkadami 

Univerzitetne knjižnice Maribor, 27. maj 2013-. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 27. maj 2013-. [COBISS.SI-ID 

78369537]  

 

3.25 Druga izvedena dela  

 

12. GOMBAČ, Borut, DEMŠAR, Avgust. Na kraju zločina : ogled prizorišč dogajanja kriminalk Avgusta Demšarja. 

Maribor, 10. jun. 2013. [COBISS.SI-ID 76760577]  

 

Avtor  dodatnega besed i la  

 

13. VOUK, Erika. Lasa pur dir, (Zbirka Branje, Poezija). 1. natis. Maribor: Pivec, 2013. 91 str. ISBN 978-961-6817-

94-3. [COBISS.SI-ID 73916161]  

 

14. VOUK, Erika. Lasa pur dir, (Zbirka Branje, Poezija). [Maribor]: Pivec, 2013. ISBN 978-961-6897-46-4. 

http://www.biblos.si/isbn/9789616897464. [COBISS.SI-ID 75197697]  

 

Drugo 

 

15. ŽARN, Bernarda, SKOK, Petra. Univerzitetna knjižnica Maribor letos praznuje 110 let : v oddaji "Poletna 

scena", TV SLO 1, 19. julij 2013. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 19. jul. 2013. [COBISS.SI-ID 75143169]  
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16. NAHTIGAL, Klara. Na kraju zločinov Avgusta Demšarja. Planet Siol.net, 10. jun. 2013, fotogr. 

http://www.siol.net/kultura/knjizni_molj/2013/06/na_kraju_zlocinov_avgusta_demsarja.aspx. [COBISS.SI-ID 

75031297]  

 

 

BOŽA JANŽEKOVIČ  

 

1.12 Objavl jen i  povzetek znanstvene ga pr ispevka na konferenc i  

 

1. ERDOĞAN, Mehmet, ÖZEL, Murat, SRBINOVSKI, Mile S., PROKOP, Pavol, ŠORGO, Andrej, JANŽEKOVIČ, Boža. 

Integration of environmental education in science education curriculum in Macedonia, Slovakia, Slovenia and 

Turkey. V: World conference on educational and instructional studies, Antalya, 7.-9. November 2013. 2nd 

[second] world conference on educational and instructional studies - WCEIS. Ankara = Çankaya: Cozum publishing: 

= Çözüm Yaincilik, 2013, str. 68. http://www.wceis.org/FileUpload/ds217229/File/program_and_abstract.pdf. 

[COBISS.SI-ID 76214529]  

 

3.12 Razstava  

 

2. JANŽEKOVIČ, Boža (avtor razstave), KRISTAN PLOŠNIK, Dajana (avtor razstave), MOČNIK, Renata (avtor 

razstave). Učbeniki naravoslovja v 110 letih UKM : knjižno razstavišče UKM, 3. oktober do 2. november 2013. 

Maribor: Univerzitetna knjižnica, 3. okt. 2013. [COBISS.SI-ID 76759553]  

 

3.25 Druga izvedena dela  

 

3. JANŽEKOVIČ, Boža. Častitljivi zelenci : ogled knjižničnega gradiva o Mestnem parku in izjemnih dreves v parku 

in njegovi okolici. Maribor, 10. sep. 2013. [COBISS.SI-ID 76760065]  

 

Urednik  

 

4. Seznam novosti. Janžekovič, Boža (urednik 1993-, tehnični urednik 2011-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 

1992-. [COBISS.SI-ID 32853249]  

 

5. Univerzitetna knjižnica Maribor. Janžekovič, Boža (član uredniškega odbora 2011-). Maribor: Univerzitetna 

knjižnica, [199-]-. ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113] 

 

 

DEJAN KAC 

 

2.17 Katalog  razstave  

 

1. KOLBIČ, Gabrijela (avtor, urednik), STAVBAR, Vlasta (avtor, urednik), LONČAR, Nina, REMŠAK, Patricija, KAC, 

Dejan, SALMIČ KOVAČIČ, Karmen, AČKO, Brigita, JERNEJŠEK, Miljana, ILICH-KLANČNIK, Breda. Življenje mostu, 

(Razstavni katalogi UKM, zv. 5). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2013. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

74825985] 

 

3.25 Druga izvedena dela  

 

2. KAC, Dejan. Pedagog Henrik Schreiner : ogled fotografskega albuma iz Zbirke drobnih tiskov UKM in spomenika 

v Mladinski ulici. Maribor, 5. nov. 2013. [COBISS.SI-ID 76761089]  
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BRANKA KEREC 

 

1.08 Objavl jen i  znanstveni pr ispevek  na konfer enci  

 

1. KEREC, Branka. Depozitarna funkcija Univerzitetne knjižnice Maribor v luči zakonodajnih predpisov. V: 

GOSTENČNIK, Nina (ur.), FRAS, Ivan (ur.). Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : 

arhivi in ustvarjalci gradiva : stanje in perspektive : zbornik mednarodne konference, Radenci, 10.-12. april 2013, 

(Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, ISSN 1581-7407, 12). Maribor: Pokrajinski 

arhiv: = Regional Archives, 2013, str. 289-300. 

http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/Radenci2013/25_Kerec_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 

1234053]  

 

1.22 Interv ju  

 

2. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), KEREC, Branka (intervjuvanec). Univerzitetna knjižnica Maribor na 

police postavila milijonti izvod gradiva : v sklopu oddaje "Žarišče" TV Slovenija 3. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 

16. apr. 2013. http://tvslo.si/predvajaj/zarisce/ava2.163976333/. [COBISS.SI-ID 74132481]  

 

3. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), KEREC, Branka (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici Maribor prejeli 

milijonti izvod gradiva : v sklopu "Poročila ob petih" TV Slovenija 1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 16. apr. 2013. 

http://tvslo.si/predvajaj/porocila-ob-petih/ava2.163968098/. [COBISS.SI-ID 74132225]  

 

4. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), KEREC, Branka (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici Maribor so 

prejeli in podpisali milijonti izvod gradiva : v sklopu "Dnevnika" TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 16. 

apr. 2013. http://www.rtvslo.si/strani/regionalni-rtv-center-maribor/79. [COBISS.SI-ID 74131969]  

 

5. KEREC, Branka (intervjuvanec). Knjige iščejo novega lastnika : oddaja v sklopu "Dobro jutro" na RTV SLO 1. 

MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 25. jan. 2013. http://tvslo.si/predvajaj/dobro-jutro-1-del/ava2.156803160/. 

[COBISS.SI-ID 72948993]  

 

Urednik  

 

6. Seznam novosti. Kerec, Branka (urednik 2002-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 1992-. [COBISS.SI-ID 

32853249]  

 

 

ROSVITA KOCBEK PAVALEC  

 

Urednik  

 

1. Univerzitetna knjižnica Maribor. Kocbek-Pavalec, Rosvita (član uredniškega odbora 2012-). Maribor: 

Univerzitetna knjižnica, [199-]-. ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  

 

 

GABRIJELA KOLBIČ  

 

2.17 Katalog  razstave  

 

1. KOLBIČ, Gabrijela (avtor, urednik), STAVBAR, Vlasta (avtor, urednik), LONČAR, Nina, REMŠAK, Patricija, KAC, 

Dejan, SALMIČ KOVAČIČ, Karmen, AČKO, Brigita, JERNEJŠEK, Miljana, ILICH-KLANČNIK, Breda. Življenje mostu, 

(Razstavni katalogi UKM, zv. 5). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2013. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

74825985]  
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3.12 Razstava  

 

2. KOLBIČ, Gabrijela (avtor razstave). Preobrazbe UKM 1903-2013 : pregledna razstava ob obletnici knjižnice v 

Avli Univerzitetne knjižnice Maribor, 27. maj-31. avgust 2013. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2013. [COBISS.SI-

ID 78367489]  

 

3.25 Druga izvedena d ela  

 

3. KOLBIČ, Gabrijela. Zametki in nasledki : ogled fotografij in lokacij, kjer so se začele nekatere dejavnosti v mestu 

in pogovor o njihovih naslednikih. Maribor, 8. okt. 2013. [COBISS.SI-ID 76760833]  

 

 

BERNARDA KOREZ  

 

Urednik  

 

1. SORGER, Kornelija (glavni urednik). Literati v zbirki Slovenske čitalnice v Gradcu 2013 : [zbornik literarnih besedil 

in njihovih prevodov, zbranih v okviru projekta Literati v zbirki slovenske čitalnice 2013] = Slowenische Autoren im 

Slowenischen Lesesaal der Steiermärkischen Landesbibliothek 2013 : [Lesungstexte und ihre Übersetzungen vom 

Projekt Slowenische Autoren im Slowenischen Lesesaal der Steiermärkischen Landesbibliothek 2013]. Maribor: 

Univerzitetna knjižnica, 2013. 1 USB ključ. ISBN 978-961-6774-07-9. [COBISS.SI-ID 76428545]  

 

 

DAJANA KRISTAN PLOŠNIK  

 

3.12 Razstava 

 

1. KRISTAN PLOŠNIK, Dajana, MOČNIK, Renata. 14. oktober : svetovni dan standardizacije : razstava v 

Univerzitetni knjižnici Maribor, 14.-18. oktober 2013. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2013. [COBISS.SI-ID 

76113153]  

 

2. JANŽEKOVIČ, Boža (avtor razstave), KRISTAN PLOŠNIK, Dajana (avtor razstave), MOČNIK, Renata (avtor 

razstave). Učbeniki naravoslovja v 110 letih UKM : knjižno razstavišče UKM, 3. oktober do 2. november 2013. 

Maribor: Univerzitetna knjižnica, 3. okt. 2013. [COBISS.SI-ID 76759553]  

 

Urednik  

 

3. Seznam novosti. Kristan Plošnik, Dajana (urednik 1993-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 1992-.  

[COBISS.SI-ID 32853249]  

 

 

SANDRA KURNIK ZUPANIČ  

 

1.22 Interv ju  

 

1. KURNIK ZUPANIČ, Sandra (intervjuvanec), RAJH, Bernard (intervjuvanec), PETERMANEC, Zdenka 

(intervjuvanec). Obletnica Univerzitetne knjižnice v Mariboru : v oddaji "Dnevnik" na TV Maribor. MMC RTV SLO, 

ISSN 1581-372X, 29. maj 2013. [COBISS.SI-ID 74674945]  
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2. KURNIK ZUPANIČ, Sandra (intervjuvanec), RAJH, Bernard (intervjuvanec), PETERMANEC, Zdenka 

(intervjuvanec). Univerzitetna knjižnica Maribor praznuje 110-letnico : v oddaji "Odmevi" na TV Slovenija 1. MMC 

RTV SLO, ISSN 1581-372X, 29. maj 2013, fotogr. [COBISS.SI-ID 74670849]  

 

3.25 Druga izvedena dela  

3. KURNIK ZUPANIČ, Sandra. Domovaje knjižnice : voden ogled vseh dosedanjih lokacij knjižnice. Maribor: 

Univerzitetna knjižnica, 28. maj 2013. [COBISS.SI-ID 78358785]  

 

4. KURNIK ZUPANIČ, Sandra. Domovanja knjižnice : ogled vseh dosedanjih lokacij knjižnice. Maribor, 28. maj 2013. 

[COBISS.SI-ID 76760321]  

 

Komentator  

 

5. PEČNIKAR, Karin. V izterjavo za "potečene" knjige. Zurnal24.si, ISSN 1855-0959. [Spletna izd.], 6. feb. 2013. 

http://www.zurnal24.si/v-izterjavo-za-potecene-knjige-clanek-181791. [COBISS.SI-ID 73436417]  

 

 

DUNJA LEGAT 

 

1.06 Objavl jen i  znanstveni pr ispevek  na konfer enci  (vab l jeno pr edavanje)  

 

1. PETERMANEC, Zdenka, LEGAT, Dunja. Savremeni trendovi su potreba visokoškolskih bibliotekara (primjer 

Univerzitetske biblioteke Maribor). V: DIZDAR, Senada (ur.), REŠIDBEGOVIĆ, Amra (ur.), SABLJAKOVIĆ, Biserka 

(ur.). Upravljanje znanjem : zbornik radova = Knowledge management : conference proceedings, (Međunarodna 

konferencija Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja, ISSN 2303-4998, 2012). Sarajevo: 

Asocijacija informacijskih stručnjaka - bibliotekara, arhivista i muzeologa = Association of Information 

Professionals - Librarians, Archivists and Museologists, 2013, str. 61-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 76964609]  

 

2.13 E laborat,  predštud ija ,  š tud ija  

 

2. BORSTNER, Bojan, LORBER, Lučka, REN, Zoran, MARHL, Marko, KRALJ, Samo, NOVAK, Zoran, KNEZ, Rajko, 

BOBEK, Samo, RADMILOVIČ, Hermina, LEGAT, Dunja, DOLINŠEK, Rok, HRŽIČ, Rok, SLATINEK, Iztok. Izhodišča 

strategije razvoja Univerze v Mariboru 2013-2020 : Ustvari si prihodnost!. Maribor: Univerza, 2013. 12 str., graf. 

prikazi.http://www.um.si/kakovost/trajnostno-in-druzbeno-odgovorna 

univerza/Seje%20sveta%20%20knjiznica/T%C4%8C. 2_02_Izhodisca%20Strategije%20razvoja%20UM%202013-

2020.pdf. [COBISS.SI-ID 76907009]  

 

3. BORSTNER, Bojan, MARHL, Marko, KRALJ, Samo, REN, Zoran, KNEZ, Rajko, LORBER, Lučka, BOBEK, Samo, 

NOVAK, Zoran, SLATINEK, Iztok, LEGAT, Dunja, HRŽIČ, Rok, RADMILOVIČ, Hermina. Samoevalvacijsko poročilo 

Univerze v Mariboru : institucionalna evalvacija, EUA. Maribor: Univerza, 2013. 29 str., graf. prikazi. 

http://www.um.si/kakovost/evalvacije/EUA_evalvacija/Documents/SEP_UM_EUA_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 

76903169]  

 

2.21 Progr amska opr em a  

 

4. BREZOVNIK, Janez, VIŠIĆ, Marko, BOROVIČ, Mladen, FERME, Marko, LEGAT, Dunja, BREGANT, Albin, HROVAT, 

Goran, OJSTERŠEK, Milan. Nova verzija programske opreme za Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru. Maribor: 

UM FERI, Laboratorij za heterogene računalniške sisteme, 2013. 1 el. optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 

17608214]  
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NINA LONČAR  

 

1.19 Recenz ija ,  pr ikaz knj ige,  kr it ika  

 

1. LONČAR, Nina. Kominform in tržaški Slovenci. Novi glas, ISSN 1124-6596, 6. jun. 2013, letn. 18, št. 24, str. 10. 

http://www.noviglas.eu/. [COBISS.SI-ID 75028481]  

 

2.17 Katalog  razstave  

 

2. KOLBIČ, Gabrijela (avtor, urednik), STAVBAR, Vlasta (avtor, urednik), LONČAR, Nina, REMŠAK, Patricija, KAC, 

Dejan, SALMIČ KOVAČIČ, Karmen, AČKO, Brigita, JERNEJŠEK, Miljana, ILICH-KLANČNIK, Breda. Življenje mostu, 

(Razstavni katalogi UKM, zv. 5). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2013. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

74825985]  

 

Urednik  

 

3. Mariborski biografski leksikon. Lončar, Nina (urednik 2006-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, Enota za 

domoznanstvo, 2006-. http://www.ukm.si/podrocje.aspx?id=89. [COBISS.SI-ID 66582017]  

 

4. Univerzitetna knjižnica Maribor. Lončar, Nina (glavni urednik 2012-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, [199-]-. 

ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  

 

5. Wilhelm Tegetthoff. Lončar, Nina (urednik 2010-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, Enota za domoznanstvo, 

2010-. http://www.tegetthoff.si/. [COBISS.SI-ID 66581761]  

 

Drugo 

 

6. IVEŠIĆ, Tomaž. Odnosi med komunisti v coni A STO 1948-1952. Časnik, 15. jul. 2013. 

http://www.casnik.si/index.php/2013/07/15/odnosi-med-komunisti-v-coni-a-sto-1948-1952-2/. [COBISS.SI-ID 

75142401]  

 

7. Knjiga Kominform in tržaški Slovenci. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 12. jun. 2013, leto 69, št. 136, str. 6. 

[COBISS.SI-ID 75032577]  

 

 

RENATA MOČNIK  

 

3.12 Razstava  

 

1. KRISTAN PLOŠNIK, Dajana, MOČNIK, Renata. 14. oktober : svetovni dan standardizacije : razstava v 

Univerzitetni knjižnici Maribor, 14.-18. oktober 2013. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2013. [COBISS.SI-ID 

76113153]  

 

2. MOČNIK, Renata, KAUČIČ VAJNGERL, Andreja. Friderik Barada : razstava v župnijski dvorani Sv. Ilja v Slovenskih 

goricah, 30. marec do 1. april 2013. Šentilj: Društvo Antona Ravšla, 2013. [COBISS.SI-ID 76055041]  

 

3. JANŽEKOVIČ, Boža (avtor razstave), KRISTAN PLOŠNIK, Dajana (avtor razstave), MOČNIK, Renata (avtor 

razstave). Učbeniki naravoslovja v 110 letih UKM : knjižno razstavišče UKM, 3. oktober do 2. november 2013. 

Maribor: Univerzitetna knjižnica, 3. okt. 2013. [COBISS.SI-ID 76759553]  
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Umetnik  

 

4. Jakec in stric hladilnik : predstava dramske skupine Mladi Lumpi, O. Š. bratov Polančičev Maribor. Maribor: O. 

Š. bratov Polančičev, [2013]. [COBISS.SI-ID 76055809]  

 

 

BOJAN OŠTIR  

 

Fotograf  

 

1. SNEŽIČ, Jasna. Kdo je večji frajer: Beyblade ali Barbie?. 7D, ISSN 0351-8485. [Tiskana izd.], 30. jan. 2013, letn.62, 

št. 5, str. 26-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 73318657]  

 

 

ZDENKA PETERMANEC  

 

1.05 Po l judni č lanek  

 

1. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici Maribor milijonti izvod gradiva : fotografije 

Marko Vanovšek. Večer, ISSN 1580-2639. [Spletna izd.], 16. apr. 2013, fotogr. 

http://ris.vecer.com/arhivi/clanek.aspx?id=302139482271394157505A767837&tip=A&Tabela=2013. 

[COBISS.SI-ID 74421761]  

 

2. KORDIGEL, Taja, CHARNEY, Noah, PETERMANEC, Zdenka (z enoto povezano ime). Dan Brown nima pojma : 

Noah Charney, strokovnjak za umetnostni kriminal. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 25. jan. 2013, 69, [št.] 

21, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 73015553]  

 

1.06 Objavl jen i  znanstveni pr ispevek  na konfer enci  (vab l jeno pr edavanje)  

 

3. PETERMANEC, Zdenka, LEGAT, Dunja. Savremeni trendovi su potreba visokoškolskih bibliotekara (primjer 

Univerzitetske biblioteke Maribor). V: DIZDAR, Senada (ur.), REŠIDBEGOVIĆ, Amra (ur.), SABLJAKOVIĆ, Biserka 

(ur.). Upravljanje znanjem : zbornik radova = Knowledge management : conference proceedings, (Međunarodna 

konferencija Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja, ISSN 2303-4998, 2012). Sarajevo: 

Asocijacija informacijskih stručnjaka - bibliotekara, arhivista i muzeologa = Association of Information 

Professionals - Librarians, Archivists and Museologists, 2013, str. 61-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 76964609]  

 

1.21 Po lemika,  d iskusi j ski  pr ispevek  

 

4. PETERMANEC, Zdenka. Refleksija na Čopa. Knjižničarske novice, ISSN 0353-9237. [Tiskana izd.], dec. 2013, letn. 

23, št. 12, str. 13-15. [COBISS.SI-ID 77308417]  

 

1.22 Interv ju  

 

5. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), HOŠNJAK, Luka (intervjuvanec), LEKČEVIČ, Adrijan (intervjuvanec). 

Univerzitetna knjižnica Maribor letos praznuje : oddaja v sklopu "Dobro jutro" na RTV SLO 1. MMC RTV SLO, ISSN 

1581-372X, 3. apr. 2013. http://www.rtvslo.si/dobrojutro/arhiv.php. [COBISS.SI-ID 74114817]  

 

6. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), WEITLANER, Susanne (intervjuvanec), BINDER, Christoph Heinrich 

(intervjuvanec). Včeraj v Gradcu odprla vrata nova Slovenska čitalnica : v sklopu oddaje "Kulturnice" na Radio 

Slovenija 2. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 7. jun. 2013. http://www.rtvslo.si/radioprvi/. [COBISS.SI-ID 

75029761]  
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7. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), WEITLANER, Susanne (intervjuvanec), GERŽINA, Aleksander 

(intervjuvanec), BINDER, Christoph Heinrich (intervjuvanec), VOVES, Franz (intervjuvanec). V prostorih Štajerske 

deželne knjižnice v Gradcu otvoritev nove slovenske čitalnice : v sklopu oddaje "Mariborski feljton" na Radio 

MM1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 9. jun. 2013. http://www.rtvslo.si/rtvmb/radio_maribor. [COBISS.SI-ID 

75030017]  

 

8. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), KEREC, Branka (intervjuvanec). Univerzitetna knjižnica Maribor na 

police postavila milijonti izvod gradiva : v sklopu oddaje "Žarišče" TV Slovenija 3. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 

16. apr. 2013. http://tvslo.si/predvajaj/zarisce/ava2.163976333/. [COBISS.SI-ID 74132481]  

 

9. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), KEREC, Branka (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici Maribor prejeli 

milijonti izvod gradiva : v sklopu "Poročila ob petih" TV Slovenija 1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 16. apr. 2013. 

http://tvslo.si/predvajaj/porocila-ob-petih/ava2.163968098/. [COBISS.SI-ID 74132225]  

 

10. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), KEREC, Branka (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici Maribor so 

prejeli in podpisali milijonti izvod gradiva : v sklopu "Dnevnika" TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 16. 

apr. 2013. http://www.rtvslo.si/strani/regionalni-rtv-center-maribor/79. [COBISS.SI-ID 74131969]  

 

11. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), GRILC, Uroš (intervjuvanec). 

Minister za kulturo je včeraj obiskal Maribor : oddaja v sklopu "Dnevnika" TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-

372X, 20. sep. 2013. [COBISS.SI-ID 75664897]  

 

12. NATERER, Andrej (intervjuvanec), PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). Seznam svetovnih in mednarodnih 

dni se iz leta v leto daljša : v sklopu "Dnevnika" na TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 21. mar. 2013. 

http://www.rtvslo.si/rtvmb/. [COBISS.SI-ID 73783553]  

 

13. VIZANTIN, Lidija (avtor, oseba, ki intervjuva), PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici 

Maribor od marca ne bo več podaljšanega obratovalnega časa : v Dnevniku Radia MM1. MMC RTV SLO, ISSN 

1581-372X, 22. feb. 2013. [COBISS.SI-ID 73459969]  

 

14. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec). Univerzitetna knjižnica Maribor 

praznuje 110 let delovanja : v sklopu oddaje "Dnevnik" Radio Maribor MM1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 27. 

maj 2013. http://www.rtvslo.si/rtvmb/radio_maribor. [COBISS.SI-ID 74668545]  

 

15. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). Univerzitetna knjižnica Maribor praznuje 110. letnico : v sklopu oddaje 

"Danes do 13-tih" Radio Slovenija 1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 27. maj 2013. http://www.rtvslo.si/. 

[COBISS.SI-ID 74669313]  

 

16. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). 110 let delovanja Univerzitetne knjižnice Maribor : na Radio 1. MMC 

RTV SLO, ISSN 1581-372X, 28. maj 2013, fotogr. [COBISS.SI-ID 74671105]  

17. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec). Univerzitetna knjižnica Maribor 

praznuje 110-letnico delovanja : v sklopu oddaje "Svet kulture", Radio Slovenija 3. MMC RTV SLO, ISSN 1581-

372X, 28. maj 2013. [COBISS.SI-ID 74671873]  

 

18. KURNIK ZUPANIČ, Sandra (intervjuvanec), RAJH, Bernard (intervjuvanec), PETERMANEC, Zdenka 

(intervjuvanec). Obletnica Univerzitetne knjižnice v Mariboru : v oddaji "Dnevnik" na TV Maribor. MMC RTV SLO, 

ISSN 1581-372X, 29. maj 2013. [COBISS.SI-ID 74674945]  

 

19. KURNIK ZUPANIČ, Sandra (intervjuvanec), RAJH, Bernard (intervjuvanec), PETERMANEC, Zdenka 

(intervjuvanec). Univerzitetna knjižnica Maribor praznuje 110-letnico : v oddaji "Odmevi" na TV Slovenija 1. MMC 

RTV SLO, ISSN 1581-372X, 29. maj 2013, fotogr. [COBISS.SI-ID 74670849]  
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1.25 Drugi  sestavn i  de l i  

 

20. KAUČIČ, Andreja, PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). Denarja za nakup knjig zmanjkuje : Univerzitetna 

knjižnica Maribor se sooča s strogimi varčevalnimi ukrepi, ki soprivedli do drastičnega zmanjšanja sredstev za 

nakup novih knjig. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 23. apr. 2013, 69, [št.] 94, str. 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 

74218497]  

 

3.11 Rad i jski  a l i  TV dogodek  

 

21. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). Milijon kosov gradiva v Univerzitetni knjižnici Maribor : "Novice" na 

Radio Center. Maribor: Radio Center, 17. apr. 2013. [COBISS.SI-ID 74421249]  

 

22. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). 110 let Univerzitetne knjižnice Maribor : v Novicah, Radio City, 27. 5. 

2013. Maribor: Radio City, 27. 5. 2013. [COBISS.SI-ID 74667521]  

 

23. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). Univerzitetna knjižnica Maribor obeležuje 110 let delovanja : v 

Novicah, Radio Center. Maribor: Radio Center, 28. maj 2013. [COBISS.SI-ID 74671361]  

 

24. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici Maribor so sprejeli milijonti izvod gradiva : v 

Novicah, Radio City, 16. 4. 2013. Maribor: Radio City, 16. apr. 2013. [COBISS.SI-ID 74132993]  

 

Urednik  

 

25. Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto .... Petermanec, Zdenka (odgovorni urednik 2009-). 

Maribor: Univerzitetna knjižnica, 19??-. [COBISS.SI-ID 33143041]  

 

Drugo 

 

26. ERTL, Katja. Z varčevanjem do nove dnevno-nočne čitalnice : Univerzitetna knjižnica Maribor ukinja podaljšani 

delovni čas in sočasno odpira dnevno-nočno čitalnico. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 26. feb. 2013, 69, 

[št.] 47, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 73386241]  

 

 

MILOŠ PETROVIČ  

 

3.15 Pr ispevek na konferenci  brez nat isa  

 

1. PETROVIČ, Miloš. Presentation of the PEWG EDC e-book survey results : predavanje na Pan-European Working 

Group Meeting of European Documentation Centres "The challenges for the EDCsʼ work in the 21st century", 11. 

junij 2013, Berlin. Berlin: Cardiff EDC, 11. jun. 2013. https://www.facebook.com/CardiffEDC/notes. [COBISS.SI-ID 

74922753]  

 

Urednik  

 

2. Seznam novosti. Petrovič, Miloš (urednik 1993-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 1992-. [COBISS.SI-ID 

32853249]  
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PATRICI JA REMŠAK  

 

2.17 Katalog  razstave  

 

1. KOLBIČ, Gabrijela (avtor, urednik), STAVBAR, Vlasta (avtor, urednik), LONČAR, Nina, REMŠAK, Patricija, KAC, 

Dejan, SALMIČ KOVAČIČ, Karmen, AČKO, Brigita, JERNEJŠEK, Miljana, ILICH-KLANČNIK, Breda. Življenje mostu, 

(Razstavni katalogi UKM, zv. 5). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2013. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

74825985]  

 

3.12 Razstava  

 

2. REMŠAK, Patricija. Mariborski oktet 40 let : likovno razstavišče UKM 23. maj-10. junij 2013. Maribor, 2013. 

[COBISS.SI-ID 78197505]  

 

Urednik  

 

3. Univerzitetna knjižnica Maribor. Remšak, Patricija (član uredniškega odbora 2012-). Maribor: Univerzitetna 

knjižnica, [199-]-. ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  

 

4. STAVBAR, Vlasta (urednik, član uredniškega odbora). Framsko : zgodovina Frama z okolico. Rače: Občina Rače-

Fram, 2013-. Zv. < 1->, ilustr. ISBN 978-961-92322-1-7. [COBISS.SI-ID 74997249]  

 

Avtor  r azstave  

 

5. REMŠAK, Patricija. Mariborski oktet 40 let : likovno razstavišče UKM 23. maj-10. junij 2013. Maribor, 2013. 

[COBISS.SI-ID 78197505]  

 

 

KARMEN SALMIČ  

 

1.22 Interv ju  

 

1. LABOVIČ, Bojan (intervjuvanec), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (intervjuvanec). Filmika : oddaja v sklopu "Dobro 

jutro" na RTV SLO 1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 1. mar. 2013. http://tvslo.si/predvajaj/dobro-jutro-1-

del/ava2.156803160/. [COBISS.SI-ID 73460481]  

 

1.23 Um etn iški  sestavek  

 

2. RADMILOVIČ, Marko, BAUMAN, Petra (intervjuvanec), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (intervjuvanec), PERVANJE, 

Jure (intervjuvanec), FLEGAR, Boštjan (intervjuvanec), LABOVIČ, Bojan (intervjuvanec), ŠTROMAJER, Alojz 

(intervjuvanec), MALTARSKI, Katarina (intervjuvanec), ČAKARIČ, Bojan (intervjuvanec), IRGOLIČ, Ula 

(intervjuvanec). Razposajena Filmika : oddaja v oddaji "Nedeljska reportaža" na RTV SLO 1. MMC RTV SLO, ISSN 

1581-372X, 27. okt. 2013. http://4d.rtvslo.si/arhiv/nedeljska-reportaza/174244735. [COBISS.SI-ID 76184833]  

 

2.17 Katalog  razstave  

 

3. KOLBIČ, Gabrijela (avtor, urednik), STAVBAR, Vlasta (avtor, urednik), LONČAR, Nina, REMŠAK, Patricija, KAC, 

Dejan, SALMIČ KOVAČIČ, Karmen, AČKO, Brigita, JERNEJŠEK, Miljana, ILICH-KLANČNIK, Breda. Življenje mostu, 

(Razstavni katalogi UKM, zv. 5). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2013. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

74825985]  
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Avtor  dodatnega besed i la  

 

4. Komorni ciklus. Salmič Kovačič, Karmen (avtor dodatnega besedila 2000-). Maribor: Narodni dom: Koncertna 

poslovalnica, 2000-. [COBISS.SI-ID 45127681]  

5. Simfonični orkester Mariborske filharmonije. Salmič, Karmen (avtor dodatnega besedila 1996-). Maribor: 

Narodni dom Maribor: Koncertna poslovalnica: SNG Maribor: Radio Maribor, [19??]-. [COBISS.SI-ID 5390852]  

 

 

NATAŠA STADLER  

 

Urednik  

 

1. Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto .... Stadler, Nataša (urednik 2010-). Maribor: 

Univerzitetna knjižnica, 19??-. [COBISS.SI-ID 33143041]  

 

 

VLASTA STAVBAR 

 

1.05 Po l judni č lanek  

 

1. FERLEŽ, Jerneja, STAVBAR, Vlasta. Od 28. maja 1903 : 110 let Univerzitetne knjižnice Maribor. Večer, ISSN 0350-

4972. [Tiskana izd.], 25. maj 2013, 69, [št.] 119, ilustr. [COBISS.SI-ID 74615553]  

 

2. STAVBAR, Vlasta, ILICH-KLANČNIK, Breda. Nemi poslušalec vzdihov zaljubljenih : 100 let mariborskega starega 

mostu v Univerzitetni knjižnici Maribor le še do 30. septembra. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 21. sep. 

2013, 69, [št.] 219, ilustr. [COBISS.SI-ID 75624193]  

 

1.07 Objavl jen i  s trokovni pr ispevek na konferenci  (vab ljeno predavanje)  

 

3. STAVBAR, Vlasta. Janko Lešničar : delovanje med leti 1900-1918. V: HARTMAN, Manica (ur.), KORPIČ, Nevenka 

(ur.). Janko Lešničar, gospodarstvenik, urednik, politik in narodnjak : 1884-1931 : zbornik referatov. Ormož: 

Zgodovinsko društvo, 2013, str. 24-43, fotogr. [COBISS.SI-ID 76145153]  

 

1.09 Objavl jen i  s trokovni pr ispevek na konferenci  

 

4. STAVBAR, Vlasta. Pesnik, literarni zgodovinar in bibliotekar Janko Glazer (1893-1975). V: REZMAN, Vili (ur.). 

Knjiga, knjižnica : [zbornik referatov s posveta Knjižnice v preteklosti, danes in v prihodnje, ob 120-letnici rojstva 

Janka Glazerja]. Ruše: Lira, društvo za razvoj, 2013, str. 9-11, portret. [COBISS.SI-ID 9176094]  

 

1.16 Samosto jni  znanstven i sestavek a l i  poglavje v monogr afsk i  publ ikaci j i  

 

5. STAVBAR, Vlasta. Znameniti možje Frama iz 19. in prve polovice 20. stoletja. V: STAVBAR, Vlasta (ur.). Framsko 

: zgodovina Frama z okolico. Rače: Občina Rače-Fram, 2013-, str. 255-279, fotogr. [COBISS.SI-ID 76389377]  

 

6. STAVBAR, Vlasta. Graško obdobje Franca Miklošiča (1830-1838). V: JESENŠEK, Marko (ur.). Miklošičeva 

monografija : ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča, 2013, str. 53-63, 

ilustr. [COBISS.SI-ID 76375297]  

 

1.22 Interv ju  

 

7. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). Most je imel velik družbeni in gospodarski pomen za mesto Maribor : v 

Lokalnih novicah Radia 1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 2. jul. 2013. [COBISS.SI-ID 75036417]  
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8. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). Razstava o starem mostu čez Dravo : v Lokalnih novicah Radia 1. MMC RTV 

SLO, ISSN 1581-372X, 2. jul. 2013. [COBISS.SI-ID 75036673]  

 

9. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), ILICH-KLANČNIK, Breda (intervjuvanec). Sto let letos praznuje mariborski stari 

most : v oddaji "Dnevnik" TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 2. jul. 2013. [COBISS.SI-ID 75036161]  

 

10. SKOK, Petra (avtor, oseba, ki intervjuva), STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). V UKM obujajo spomin na Založbo 

Obzorja : Dnevnik TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 8. jan. 2013. [COBISS.SI-ID 73452289]  

11. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), PREMZL, Primož (intervjuvanec). Zgodovinski spomini o Mariboru : v oddaji 

Glasnik TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 8. jan. 2013. [COBISS.SI-ID 73452545]  

 

12. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), GRILC, Uroš (intervjuvanec). 

Minister za kulturo je včeraj obiskal Maribor : oddaja v sklopu "Dnevnika" TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-

372X, 20. sep. 2013. [COBISS.SI-ID 75664897]  

 

13. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), ILICH-KLANČNIK, Breda (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici Maribor 

dopoldne odprli razstavo 100 let mariborskega starega mostu : v oddaji "Poročila" na Radio MM1. MMC RTV SLO, 

ISSN 1581-372X, 28. jun. 2013. 

http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvoddajeradio&op=show&func=read&c_menu=2&c_id=296. 

[COBISS.SI-ID 75034113]  

 

14. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici Maribor so odprli razstavni projekt : v oddaji  

"Kulturnice" na Radio Slovenija 2. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 28. jun. 2013. 

http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvoddajeradio&op=show&func=read&c_menu=2&c_id=296. 

[COBISS.SI-ID 75033601]  

 

15. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), ILICH-KLANČNIK, Breda (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici Maribor 

razstava ob stoletnici odprtja Starega mostu čez reko Dravo : v oddaji "Mariborski feljton" na Radio MM1. MMC 

RTV SLO, ISSN 1581-372X, 30. jun. 2013. 

http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvoddajeradio&op=show&func=read&c_menu=2&c_id=296. 

[COBISS.SI-ID 75034369]  

 

16. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). Danes je v Mariboru premalo duše : dr. Vlasta Stavbar, vodja enote za 

domoznanstvo Univerzitetne knjižnice Maribor in koordinatorica EPK-projektov UKM. Večer, ISSN 0350-4972. 

[Tiskana izd.], 7. jan. 2013, 69, [št.] 5, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 73305601]  

 

2.17 Katalog  razstave  

 

17. KOLBIČ, Gabrijela (avtor, urednik), STAVBAR, Vlasta (avtor, urednik), LONČAR, Nina, REMŠAK, Patricija, KAC, 

Dejan, SALMIČ KOVAČIČ, Karmen, AČKO, Brigita, JERNEJŠEK, Miljana, ILICH-KLANČNIK, Breda. Življenje mostu, 

(Razstavni katalogi UKM, zv. 5). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 2013. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

74825985]  

 

3.12 Razstava  

18. MAČEK, Jure (avtor razstave), HORVAT, Vlado (avtor razstave), STAVBAR, Vlasta (avtor razstave). 150 let 

"Tretje" : dokumentarna razstava ob 150-letnici III. gimnazije Maribor : knjižno razstavišče UKM, 19. marec-16. 

april 2013. 2013; Maribor. [COBISS.SI-ID 78362625]  

 

3.25 Druga izvedena dela  

19. STAVBAR, Vlasta. General in pesnik Rudolf Maister : ogled Maistrove knjižnice v UKM in sprehod do z Maistrom 

povezane lokacije v mestu. Maribor, 3. dec. 2013. [COBISS.SI-ID 76761345]  
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Urednik  

20. Časopis za zgodovino in narodopisje. Stavbar, Vlasta (član uredniškega odbora 1998-2005, glavni in 

odgovorni urednik 2006-). Maribor: Obzorja, 1904-. ISSN 0590-5966. 

http://www.ukm.si/podrocje.aspx?id=431&langid=1060. [COBISS.SI-ID 769284]  

 

21. Kronika. Stavbar, Vlasta (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-

. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]  

22. Seznam novosti. Stavbar, Vlasta (urednik 1993-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 1992-. [COBISS.SI-ID 

32853249]  

 

23. STAVBAR, Vlasta (urednik, član uredniškega odbora). Framsko : zgodovina Frama z okolico. Rače: Občina 

Rače-Fram, 2013-. Zv. < 1->, ilustr. ISBN 978-961-92322-1-7. [COBISS.SI-ID 74997249]  

 

Drugo 

 

24. MAVEC, Mojca, SKOK, Petra. Življenje mostu. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 8. jul. 2013. 

http://www.rtvslo.si/napovednik/poletna-scena-ponovitev/48842. [COBISS.SI-ID 75036929]  

 

25. MAVEC, Mojca, SKOK, Petra. Dravski most v znamenju častitljive 100. obletnice : v oddaji "poletna scena", TV 

SLO 1, 9. julij 2013. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 9. jul. 2013. http://www.rtvslo.si/kultura/novice/dravski-

most-v-znamenju-castitljive-100-obletnice/312725. [COBISS.SI-ID 75140865]  

 

 

MATEJA ŠKOFLJANEC  

 

1.22 Interv ju  

 

1. ŠKOFLJANEC, Mateja (intervjuvanec), MOHORIČ, Brigita (oseba, ki intervjuva). Drevi bo v Glazerjevi dvorani 

multimedialno literarno branje : v oddaji Svet kulture na Radio Slovenija 3. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 14. 

jan. 2013. [COBISS.SI-ID 73453057]  

 

2. ŠKOFLJANEC, Mateja (intervjuvanec). Multimedialno literarno branje avstrijskega pisatelja Maria R. Lacknerja 

: oddaja v sklopu "Svet kulture" na Radio Ars 3. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 14. jan. 2013. 

http://www.rtvslo.si/ars/archive.php?id=Svet_kulture. [COBISS.SI-ID 73014017]  

 

Urednik  

 

3. Seznam novosti. Škofljanec, Mateja (urednik 1998-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 1992-. [COBISS.SI-ID 

32853249]  

 

Prevaja lec  

 

4. Časopis za zgodovino in narodopisje. Škofljanec, Mateja (prevajalec 2008-). Maribor: Obzorja, 1904-. ISSN 

0590-5966. http://www.ukm.si/podrocje.aspx?id=431&langid=1060. [COBISS.SI-ID 769284]  

 

5. Univerzitetna knjižnica Maribor. Škofljanec, Mateja (prevajalec 2012-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, [199-

]-. ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  
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http://www.rtvslo.si/ars/archive.php?id=Svet_kulture
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=73014017
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32853249
http://www.ukm.si/podrocje.aspx?id=431&langid=1060
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=769284
http://www.ukm.si/podrocje.aspx
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=64538113


 

 

KRISTINA ŠROT  

 

1.01  Izv irni  znanstveni  č lanek  

 

1. ŠROT, Kristina, ČAGRAN, Branka, IVANUŠ-GRMEK, Milena. The role of University of Maribor Library in library 

information literacy training of high school students. School libraries worldwide, ISSN 1023-9391, 2013, vol. 19, 

no. 1, str. 28-44. [COBISS.SI-ID 73765633]  

 

1.02  Pregledni znanstven i č lanek  

 

2. ŠROT, Kristina, RIZMAN HERGA, Nataša. Mnenje osnovnošolskih učiteljev o usposobljenosti za sodelovanje s 

starši = Primary school teachers´ perception of their qualification for cooperating with parents. Revija za 

elementarno izobraževanje, ISSN 1855-4431, sep. 2013, letn. 6, št. 2/3, str. 223-239, graf. prikazi, tabele. 

[COBISS.SI-ID 75791873] 

 

 

 

 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=73765633
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=75791873
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Anketni vprašalnik za zaposlene v UKM: raziskava o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIII - LXI 



 
 
 

VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE: ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU  

 
 
Z anketnim vprašalnikom želi vodstvo Vaše matične fakultete/ustanove UM v 
sodelovanju s Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze ugotoviti, ali ste zaposleni 
zadovoljni s posameznimi dejavniki, ki vplivajo na pozitivno klimo in Vaše delovno 
počutje. Zavedamo se, da nismo zajeli vseh dejavnikov, ki vplivajo nanj, in da 
njihova formulacija ni povsod nedvoumna. Kljub temu Vas prosimo, da se v skladu z 
Vašim mnenjem in izkušnjami opredelite do posameznih trditev. Prav tako bomo 
upoštevali Vaše pobude, predloge in pripombe, ki jih lahko vpišete pod točko VII.  
Vnaprej se Vam zahvaljujemo za Vaš dragoceni čas in trud, ki ste ju namenili za 
izpolnjevanje vprašalnika. 
Prosimo Vas, da pred Vam ustreznim odgovorom obkrožite črko (v I. sklopu) oziroma številko 
(od II. sklopa naprej). 

 
I. PODATKI O ANKETIRANCU/ANKETIRANKI 

1. Delovna doba na fakulteti/ustanovi: 

a) do 3 leta, 

b) do 10 let, 

c) do 20 let, 

d) nad 20 let. 

2. Delo, ki ga opravljate: 

a) strokovni delavec/delavka, 

b) pedagoški delavec/delavka, 

c) raziskovalec/raziskovalka, 

d) laborant/laborantka, lektor/lektorica ali drugi tehnični sodelavec/sodelavka , 

e) drugo. 

 
II. ODNOS MED ZAPOSLENIMI 

 
 

Sploh ne 

drži 
Ne drži Drži 

Popolnoma 
drži  

3. Odnosi z neposrednimi sodelavci/sodelavkami so dobri. 1 2 3 4 

4. Odnos z neposredno nadrejeno osebo je ustrezen. 1 2 3 4 

5. 
Posamezne organizacijske enote na matični fakulteti/ustanovi 
dobro sodelujejo med seboj. 

1 2 3 4 

6. 
Odnosi med vsemi zaposlenimi na matični fakulteti/ustanovi so 
dobri. 

1 2 3 4 

7. Z delom neposredno nadrejenega sem zadovoljen/zadovoljna. 1 2 3 4 

8. 
Z delom vodstva matične fakultete/ustanove sem 
zadovoljen/zadovoljna. 

1 2 3 4 

9. V delovnem okolju ne zaznavam mobinga. 1 2 3 4 

 
III. MATERIALNI DELOVNI POGOJI 

 
 

Sploh ne 

drži 
Ne drži Drži 

Popolnoma 
drži  

10. Opremljenost delovnega mesta je dobra. 1 2 3 4 

11. Varnost na delovnem mestu je zagotovljena. 1 2 3 4 



Vprašalnik je za potrebe UM prirejen po Vprašalniku za ugotavljanje klime in zadovoljstva v organizacijah (SiOK). 

 

12. 
S prihodom/odhodom na fakulteto/ustanovo nimam težav (možnost 
parkiranja). 

1 2 3 4 

13. Delovni čas mi ustreza. 1 2 3 4 

14. Delovno mesto mi omogoča ustrezno socialno varnost. 1 2 3 4 

15. Plača mi ustreza. 1 2 3 4 

 
IV. DELO IN NALOGE 

 
 

Sploh ne 

drži 
Ne drži Drži 

Popolnoma 
drži  

16. Delo in naloge so jasno opredeljene. 1 2 3 4 

17. Napotki nadrejenih so jasni. 1 2 3 4 

18. Delo je kreativno. 1 2 3 4 

19. Pri delu sem samostojen/samostojna. 1 2 3 4 

20. Moji predlogi in pobude so upoštevani. 1 2 3 4 

21. 
Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen/pohvaljena, 
nagrajen/nagrajena. 

1 2 3 4 

22. Uspešnost mojega dela se vrednoti po vnaprej znanih standardih. 1 2 3 4 

23. Nadrejena oseba mi jasno utemelji oceno moje delovne uspešnosti. 1 2 3 4 

24. S svojim delom prispevam k uspešnosti matične fakultete/ustanove. 1 2 3 4 

25. Z delom na matični fakulteti/ustanovi sem zadovoljen/zadovoljna. 1 2 3 4 

 
V. KARIERA 

 
 

Sploh ne 

drži 
Ne drži Drži 

Popolnoma 
drži  

26. Za svoje delo se želim dodatno izobraževati. 1 2 3 4 

27. Fakulteta/ustanova me podpira pri dodatnem izobraževanju. 1 2 3 4 

28. S svojim delovnim mestom sem zadovoljen/zadovoljna. 1 2 3 4 

29. Kriteriji za napredovanje so jasni. 1 2 3 4 

30. Koristno bi bilo uvesti letne razgovore zaposlenih z vodstvom. 1 2 3 4 

 
VI. INFORMIRANOST 

 
 

Sploh ne 

drži 
Ne drži Drži 

Popolnoma 
drži  

31. 
O dogajanju na matični fakulteti/ustanovi sem dobro 
obveščen/obveščena. 

1 2 3 4 

32. 
Seznanjen/seznanjena sem z akti UM in matične 
fakultete/ustanove. 

1 2 3 4 

33. 
Spletne strani matične fakultete/ustanove mi omogočajo dostop do 
potrebnih informacij. 

1 2 3 4 

34. 
Vodstvo matične fakultete/ustanove mi posreduje potrebne 
informacije. 

1 2 3 4 

35. Neposredno nadrejeni mi posreduje potrebne informacije. 1 2 3 4 

 
VII. Veseli bomo vaših pobud, predlogov in pripomb za dvig kakovosti: 
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5. Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami Univerzitetne knjižnice Maribor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXII - LXVIII 



Spoštovani! 
 
Pred vami je vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti zadovoljstvo uporabnikov s storitvami Univerzitetne knjižnice Maribor v letu 2013. Prosimo 
vas, da si vzamete nekaj časa, odgovorite na vprašanja in nam tako pomagate pri izboljšanju kakovosti ponudbe naših storitev.  
 
Izpolnjen vprašalnik lahko oddate informatorju ali nadzornikom v 2. in 3. nadstropju ali preko spleta (www.ukm.si). Anketa je anonimna. 
Uporabljene izraze, zapisane v slovnični obliki moškega spola, uporabljamo kot nevtralne. 
 
Najlepše se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje! 
 
Komisija za kakovost UKM 

1. Koliko let že obiskujete UKM?

2. Kako pogosto obiskujete UKM?

3. Ob katerih urah ponavadi obiskujete UKM?

4. Ali obiskujete čitalnico Univerzitetne knjižnice Maribor ČUK?

5. Kdaj najpogosteje obiskujete čitalnico ČUK?

6. Ali vam odpiralni čas po odprtju čitalnice ČUK ustreza?

manj kot 1 leto
 

nmlkj

1 do 3 leta
 

nmlkj

več kot 3 leta
 

nmlkj

vsak dan
 

nmlkj

vsaj enkrat na teden
 

nmlkj

večkrat na mesec
 

nmlkj

nekajkrat letno
 

nmlkj

med 8.00 in 11.00
 

gfedc

med 11.00 in 15.00
 

gfedc

med 15.00 in 19.00
 

gfedc

da
 

nmlkj

ne
 

nmlkj

od 12. ure do 16. ure
 

gfedc

od 16. ure do 20. ure
 

gfedc

od 20. ure do 24. ure
 

gfedc

da
 

nmlkj

ne
 

nmlkj

Če ste odgovorili z ne, prosim pojasnite zakaj. 



7. Na kakšen način pridobivate informacije o UKM?

8. Kako ste na splošno zadovoljni s kakovostjo storitev Univerzitetne knjižnice 
Maribor?

9. Zakaj obiskujete UKM?

po telefonu
 

gfedc

preko spletne strani
 

gfedc

preko družbenih omrežij
 

gfedc

preko medijev
 

gfedc

osebno v knjižnici
 

gfedc

Drugo 

nisem zadovoljen
 

nmlkj

sem zadovoljen
 

nmlkj

sem zelo zadovoljen
 

nmlkj

neopredeljen
 

nmlkj

izposoja in uporaba študijskega gradiva
 

gfedc

izposoja in uporaba gradiva za prosti čas
 

gfedc

prelistavanje revij in časopisov
 

gfedc

kot študijski prostor v č italnici UKM
 

gfedc

uporaba čitalnice ČUK
 

gfedc

uporaba osebnega računalnika ali interneta
 

gfedc

uporaba brezžičnega internetnega omrežja
 

gfedc

osebni stik s strokovnimi referenti
 

gfedc

uporaba storitev medknjižnične izposoje
 

gfedc

uporaba storitev Enote za domoznanstvo
 

gfedc

pridobivanje informacij o gradivu in iz gradiva (informacijska točka)
 

gfedc

izobraževanje (tečaji, predstavitve)
 

gfedc

razstavna dejavnost
 

gfedc

Turnerjeva čitalnica
 

gfedc

Drugo (napišite) 



10. Kako ste zadovoljni s knjižnično zbirko UKM? 

11. Kako se znajdete pri iskanju gradiva v prostem pristopu? 

12. Junija 2013 smo ukinili Učno zbirko in preuredili postavitev gradiva v prostem 
pristopu. Označite, s katerimi trditvami se strinjate.

13. Ali poznate možnost predlaganja nakupa z izpolnitvijo obrazca Predlog za nakup 
na spletni strani UKM?

nisem zadovoljen sem zadovoljen sem zelo zadovoljen ne poznam neopredeljen

zbirka učbenikov in 
ostalega študijskega 
gradiva

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

zbirka tiskanih knjig nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

zbirka tiskanih revij nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

zbirka elektronskih virov nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

založenost z gradivom v 
tujih jezikih

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

število izvodov 
posameznega naslova za 
izposojo

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

možnost vplivanja na 
oblikovanje knjižnične 
zbirke ("predlog za nakup")

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vaši predlogi 

gradivo poiščem samostojno
 

gfedc

za pomoč prosim informatorja
 

gfedc

za pomoč prosim nadzornika prostega pristopa
 

gfedc

princip Učne zbirke mi je bil ljubši
 

gfedc

všeč mi je, da je gradivo iste tematike le na enem mestu
 

gfedc

nova postavitev gradiva je enostavnejša in hitrejša za uporabo
 

gfedc

novo postavitev gradiva sem zlahka osvojil
 

gfedc

novo postavitev sem težko osvojil
 

gfedc

nisem opazil razlike
 

gfedc

neopredeljen
 

gfedc

poznam, sem že uporabil
 

nmlkj

poznam, nisem še uporabil
 

nmlkj

ne poznam
 

nmlkj

neopredeljen
 

nmlkj



14. Ali veste, da se lahko za pomoč pri zahtevnejšem iskanju informacij obrnete na 
bibliotekarje  strokovne referente?

15. Ali poznate vlogo strokovnega referenta v UKM? Označite storitve, ki ste jih že 
uporabili.

16. Če ste že poiskali pomoč strokovnih referentov, kako ste z njimi navezali stik?

da, sem že uporabil to možnost
 

nmlkj

da, ampak še nisem uporabil te možnosti
 

nmlkj

ne, ne poznam
 

nmlkj

znajdem se sam
 

nmlkj

neopredeljen
 

nmlkj

iskanje zahtevnejših informacij v knjižničnem katalogu
 

gfedc

iskanje informacij v elektronskih podatkovnih zbirkah
 

gfedc

pomoč pri zasnovi raziskovalne teme (identifikacija znanja npr. za diplomsko delo)
 

gfedc

pomoč pri pravilni uporabi znanstvenega aparata (npr. citiranje)
 

gfedc

pomoč pri izbiri ustrezne literature
 

gfedc

udeležba na usposabljanjih iz informacijske pismenosti
 

gfedc

bibliometrične analize
 

gfedc

oblikovanje tematskih bibliografij
 

gfedc

udeležba na prireditvenih dejavnostih (novosti v UKM, filmski večeri, literarna branja, tematske razstave ...)
 

gfedc

nisem uporabil njihovih storitev
 

gfedc

ne poznam
 

gfedc

osebno, v knjižnici
 

gfedc

po telefonu
 

gfedc

po elektronski pošti
 

gfedc

preko družbenih omrežij
 

gfedc

drugo
 

gfedc



17. Prosimo, da ocenite Univerzitetno knjižnico Maribor kot celoto.

Na koncu Vas prosimo še za nekaj podatkov: 

18. Vaš trenutni status:

19. Starost:

20. Spol:

se ne strinjam se strinjam se povsem strinjam neopredeljen

UKM je odprta in prijazna 
ustanova

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

storitve UKM podpirajo 
moj študij in raziskovanje

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

UKM vpliva na kakovost in 
učinkovitost mojega 
študija in dela

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

UKM ima posluh za želje 
in potrebe svojih 
uporabnikov

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

UKM sledi razvoju novih 
informacijskih tehnologij

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vaši predlogi 

študent UM
 

nmlkj

študent drugih visokošolskih zavodov
 

nmlkj

srednješolec
 

nmlkj

ostalo
 

nmlkj

ne želim odgovoriti
 

nmlkj

15 do 20 let
 

nmlkj

21 do 30 let
 

nmlkj

31 do 50 let
 

nmlkj

50 let in več
 

nmlkj

ne želim odgovoriti
 

nmlkj

moški
 

nmlkj

ženski
 

nmlkj

ne želim odgovoriti
 

nmlkj



21. Če želite, nam lahko sporočite vaše mnenje, želje ali predloge, ki jih bomo zelo 
veseli!

 

Najlepše se zahvaljujemo za Vaše sodelovanje! 
 
 
Komisija za kakovost UKM 
november 2013 
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Osnutek Meril za evalvacijo UKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX - LXXIV 



OSNUTEK 

 

 

 

 

 

 

Strokovni svet Univerzitetne knjižnice Maribor je na podlagi 340. člena Statuta Univerze v 
Mariboru (UL RS, št. 42/12–UPB10) ter sklepa 6. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti 
Univerze v Mariboru z dne 11. oktobra 2012 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx določil 

 

 

 

M E R I L A 

za evalvacijo Univerzitetne knjižnice Maribor 

 

 

1. člen 

(namen) 

Ta merila določajo kriterije, po katerih se izvajajo postopki evalvacije Univerzitetne 
knjižnice Maribor oz. postopki samoevalvacije in zunanje evalvacije.  

 

2. člen 

(podlaga) 

Ta merila se v postopku evalvacije Univerzitetne knjižnice Maribor uporabljajo v skladu z: 

– zakonom, ki ureja področje visokega šolstva, 

- zakonom, ki ureja področje knjižničarstva, 

– standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru 
– Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
(Helsinki: European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2005; v 
nadaljnjem besedilu: evropski standardi), 

- standardi in priporočili za delovanje knjižnic v slovenskem visokošolskem prostoru – 
Strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih 
knjižnic (za obdobje 2012−2020) (Ljubljana, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2012; 
v nadaljnjem besedilu: slovenski standardi), 

– minimalnimi standardi za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 
in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih, 



– merili za uvrstitev v register strokovnjakov, 

- merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 
(v nadaljnjem besedilu: akreditacijska merila),  

- pravilnikom, ki ureja postopke evalvacije matične univerze 

ter z: 

- podzakonskimi predpisi s področja knjižnične dejavnosti. 

 

3. člen 

(izrazi) 

Za izraze, uporabljene v teh merilih, veljajo opredelitve iz zakonov, ki urejajo področje 
visokega šolstva in knjižničarstva, opredelitve iz evropskih in slovenskih standardov ter 
opredelitve iz akreditacijskih meril. 

 

4. člen 

(področja presoje) 

V postopku evalvacije (samoevalvacije ali zunanje evalvacije) se presoja kakovost 
delovanja Univerzitetne knjižnice Maribor po naslednjih področjih: 

- vpetost v okolje (namen, poslanstvo in cilji knjižnice ter komuniciranje, sodelovanje 
in povezovanje); 

- delovanje knjižnice (upravljanje in vodenje knjižnice); 
- kadri (knjižnični delavci); 
- uporabniki in storitve (knjižnična zbirka in njena dostopnost,  knjižnične storitve); 
- materialni pogoji (prostori in oprema knjižnice, financiranje in proračun knjižnice); 
- zagotavljanje kakovosti in razvojne naravnanosti (načrtovanje, poročanje in 

evalvacija knjižnice). 

 

5. člen 

(vpetost v okolje) 

Univerzitetna knjižnica Maribor mora izkazovati svojo vpetost v okolje: 

- z opredeljenim in javno objavljenim namenom in poslanstvom, ki je usklajen z 
namenom in poslanstvom matične univerze ter se redno preverja in posodablja; 

- z jasno zastavljenimi, realnimi in merljivimi cilji, ki so vključeni med cilje matične 
univerze; 

- s stalno komunikacijo znotraj knjižnice in z njenim okoljem; 
- s sodelovanjem z različnimi deležniki in v programih, ki ji bodo pomagali uresničevati 

poslanstvo in cilje; 
- s povezovanjem z ožjim in širšim okoljem ter ugotavljanjem učinkov, ki jih ima 

delovanje knjižnice na okolje. 

 



6. člen 

(delovanje knjižnice) 

Univerzitetna knjižnica Maribor deluje v skladu s svojim namenom, poslanstvom in cilji, 
kar izkazuje: 

- z jasno opredeljenim statusom in načini delovanja knjižnice v skladu z relevantnimi 
pravnimi akti; 

- z organizacijsko strukturo, ki omogoča učinkovito upravljanje in vodenje knjižnice in 
preglednim delovanjem vseh organov; 

- z razvidno opredeljenimi odgovornostmi za delovanje in nadzor knjižnice. 

 

7. člen 

(kadri) 

Univerzitetna knjižnica Maribor ima vzpostavljeno kadrovsko strukturo, ki po obsegu in 
kakovosti ustreza njenemu namenu, poslanstvu in ciljem. Ustreznost kadrovske strukture 
se izkazuje: 

- s številom in strukturo strokovnih in pomožnih knjižničnih delavcev za nemoteno 
izvajanje knjižnične dejavnosti in izpolnjevanje potreb uporabnikov po knjižničnih 
storitvah; 

- s pisnim dokumentom z nazivi delovnih mest, pogoji za njihovo zasedbo ter opisi del 
in nalog; 

- z razvojno naravnanim kadrovskim načrtom; 
- s stalnim strokovnim izobraževanjem knjižničnih delavcev in vzpodbujanjem 

njihovega formalnega izobraževanja. 

 

8. člen 

(uporabniki in storitve) 

Univerzitetna knjižnica Maribor izkazuje usmerjenost k uporabnikom in zadovoljevanju 
njihovih informacijskih  potreb: 

- z gradnjo in razvojem knjižnične zbirke ter zagotavljanjem pogojev za njeno 
dostopnost in uporabo; 

- z redno posodobljenimi in javno objavljenimi pisnimi dokumenti o gradnji in razvoju 
knjižnične zbirke; 

- s popolno, konsistentno in aktualno knjižnično zbirko, organizirano v skladu s 
standardi za obdelavo knjižničnega gradiva, njegovo hranjenje in posredovanje; 

- z ureditvijo knjižničnega gradiva, ki je logična in razumljiva za uporabnike; 
- z ustreznim obsegom in kakovostjo knjižničnih storitev, ki optimalno podpirajo 

uresničevanje namena in poslanstva knjižnice; 
- z izobraževalnimi in svetovalnimi oblikami dela za uporabnike; 

z zagotavljanjem ustreznih pogojev za dostop in uporabo informacijskih virov, ki jih 
pridobiva pod licenčnimi pogoji; 

- z odpiralnim časom knjižnice, ki je usklajen s potrebami uporabnikov. 

 



9. člen 

(materialni pogoji) 

Univerzitetna knjižnica Maribor izkazuje kakovostne materialne razmere za izvajanje 
svoje dejavnosti: 

- s primernimi prostori in opremo za uresničevanje svojega namena, poslanstva in 
ciljev; 

- z ustreznimi okoljskimi pogoji v prostorih za uporabnike, knjižnične delavce in 
varovanje in ohranjanje knjižničnega gradiva; 

- z ustrezno lokacijsko umestitvijo knjižnice v skladu z uresničevanjem svojega 
namena, poslanstva in ciljev; 

- z zagotovljenimi pogoji za širitev prostorov; 
- s prostori in opremo primernimi za uporabnike s posebnimi potrebami; 
- z zagotavljanjem rednih finančnih sredstev in ustreznega obsega teh sredstev iz 

proračunskih virov za nemoteno delovanje knjižnice; 
- s prizadevanjem za pridobivanje lastnih sredstev. 

 

10. člen 

(zagotavljanje kakovosti in razvojne naravnanosti) 

Univerzitetna knjižnica Maribor in vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti in 
razvojne naravnanosti, ki vključuje: 

- procese načrtovanja dejavnosti, ki so vključeni tudi v procese načrtovanja dejavnosti 
matične univerze; 

- procese poročanja o izvajanju svoje dejavnosti različnim deležnikom, kjer predstavi 
opravljeno delo, dosežke in morebitne težave pri uresničevanju zastavljenih ciljev; 

- celovito evalvacijo dejavnosti knjižnice, tako samoevalvacijo kot zunanjo evalvacijo.  

 

11. člen 

(samoevalvacija Univerzitetna knjižnice Maribor) 

V postopku samoevalvacije Univerzitetna knjižnica Maribor evalvira (pregleda in analizira) 
dosežke in pomanjkljivosti izvajanja svoje dejavnosti ter poda predloge in izvedbe ukrepov 
za izboljšave in nadaljnji razvoje. 

Za potrebe samoevalvacije knjižnica uporabi kvantitativne in kvalitativne kazalce in 
kazalnike uspešnosti delovanja visokošolske knjižnice, opredeljene v slovenskih standardih, 
s poudarkom na kvantitativnih merah.  

 

12. člen 

(zunanja evalvacija Univerzitetne knjižnice Maribor) 

Zunanja evalvacija Univerzitetna knjižnice Maribor je postopek celostne presoje njenega 
delovanja s strani skupine strokovnjakov. 



Za potrebe zunanje evalvacije skupine strokovnjakov uporabi kvalitativne in kvantitativne 
kazalce in kazalnike uspešnosti delovanja visokošolske knjižnice, opredeljene v slovenskih 
standardih, s poudarkom na kvalitativnih merah.  

 

13. člen 

(veljavnost meril) 

Ta merila začnejo veljati osmi dan po objavi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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Definicije kazalcev uspešnosti za visokošolske knjižnice (BibSist Online, CEZAR, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXXV - LXXXI 



Definicije (BibSist Online, 2014) 

 

 število izposojevališč 

Opis: Število knjižnic ali delov knjižnice, ki je na določeni lokaciji namenjena neposrednemu delu z 

uporabniki, ne glede na to, ali gre za samostojno knjižnico ali del večje upravne enote. Kraji, kjer 

ustavlja bibliobus, ne veljajo za izposojevališče, pač pa kot izposojevališče štejemo bibliobus. Prav tako 

kot izposojevališča ne štejemo postajališč premičnih zbirk. 

Izračun: Seštevek vseh izposojevališč in bibiliobusov. 

Namen: Za ocenjevanje dostopnosti knjižnične dejavnosti potencialnim uporabnikom. 

Interpretacija: Število izposojevališč naj ustreza zahtevam standardov oziroma strokovnih priporočil in 

razvojnih dokumentov. 

 

 knjižnična zbirka na potencialnega uporabnika 

Opis: Kazalec prikazuje število inventarnih enot knjižnične zbirke na potencialnega uporabnika.  

Izračun: Število inventarnih enot knjižnične zbirke / število potencialnih uporabnikov.   

Namen: Za ocenjevanje relativne velikosti knjižnične zbirke, ki je na voljo uporabnikom.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat. Obseg knjižnične zbirke sam po sebi 

ne govori o kakovosti knjižnične zbirke. 

  

 prirast obveznega izvoda 

Opis: Kazalec prikazuje število inventarnih enot, ki jih je knjižnica prejela v tekočem letu na osnovi 

zakonskih predpisov.  

Izračun: Število inventarnih enot knjižničnega gradiva, ki jih je knjižnica pridobila na osnovi Zakona o 

obveznem izvodu publikacij oziroma drugih predpisov.  

Namen:  Za ugotavljanje obsega dotoka knjižničnega gradiva, ki ga knjižnica prejema brezplačno 

oziroma koliko publikacij izdajo zavezanci za obvezni izvod v enem letu.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat.  

 

 prirast na potencialnega uporabnika 

Opis: Kazalec prikazuje število inventarnih enot gradiva, ki jih je knjižnica pridobila v tekočem letu na 

1000 potencialnih uporabnikov.  

Izračun: Število inventarnih enot prirasta knjižničnega gradiva x 1000 / število potencialnih 

uporabnikov.  

Namen: Za ocenjevanje stopnje posodabljanja knjižnične zbirke.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat.  

 

 prirast naslovov na potencialnega uporabnika 

Opis: Kazalec prikazuje prirast števila naslovov del, ki jih je knjižnica pridobila v tekočem letu na 1000 

potencialnih uporabnikov.  

Izračun: Število naslovov prirasta knjižničnega gradiva x 1000 / število potencialnih uporabnikov.  

Namen:  Za ocenjevanje stopnje posodabljanja knjižnične zbirke in njene raznolikosti.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat.  



 

 prirast na knjižnično zbirko 

Opis: Kazalec prikazuje odstotek števila inventarnih enot prirasta v odnosu na celotno knjižnično 

zbirko.  

Izračun: Število inventarnih enot prirasta knjižničnega gradiva x 100 / število inventarnih enot 

knjižnične zbirke. Izraženo v %.  

Namen: Za ocenjevanje stopnje posodabljanja knjižnične zbirke.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat. 

 

 odpis na knjižnično zbirko 

Opis: Kazalec prikazuje odstotek inventarnih enot, ki jih je knjižnica odpisala v tekočem letu v odnosu 

do celotne knjižnične zbirke.  

Izračun: Število inventarnih enot odpisanega gradiva x 100 / število inventarnih enot knjižnične zbirke. 

Izraženo v %.  

Namen: Za ocenjevanje stopnje posodabljanja knjižnične zbirke.  

Interpretacija: Odpis naj pri splošnih knjižnicah ustreza določilom standardov. Pri splošnih knjižnicah 

dosežemo optimalno vrednost kazalca takrat, ko je pri  obsegu knjižnične zbirke, ki ustreza določilom 

standarda, njegova vrednost enaka vrednosti kazalca Prirast na knjižnično zbirko.  

 

 gradnja podatkovnih zbirk 

Opis: Kazalec prikazuje število naslovov elektronskih podatkovnih zbirk, ki jih gradi knjižnica.  

Izračun: Število naslovov elektronskih podatkovnih zbirk, ki jih gradi knjižnica samostojno ali v 

sodelovanju z drugimi ustanovami. Katalogov (COBISS) ne štejemo kot podatkovne zbirke.  

Namen:  Za ugotavljanje sposobnost knjižnice za gradnjo informacijskih virov v digitalnem okolju.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat. Upoštevati je treba možnost, da eno 

elektronsko podatkovno zbirko gradi več knjižnic.  

 

 letna odprtost knjižnice na pot. uporabnika 

Opis: Kazalec prikazuje povprečno število ur odprtosti knjižnice na 1000 potencialnih uporabnikov.  

Izračun: Število ur letne odprtosti vseh izposojevališč knjižnice skupaj x 1000 / število potencialnih 

uporabnikov.  

Namen: Za ocenjevanje dostopnosti knjižničnih storitev.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat 

 

 površina knjižnice na pot. uporabnika 

Opis: Kazalec prikazuje velikost knjižnice glede na število njenih potencialnih uporabnikov.  

Izračun: Število m2 površine knjižnice / število potencialnih uporabnikov.  

Namen: Za ocenjevanje pomembnosti knjižnice kot študijskega prostora, prostora za druženje in 

učenje. Kazalec prikazuje podporo knjižnice tem področjem.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat. Pri izračunu upoštevamo celotno 

površino knjižnice, ne le uporabno površino knjižnice. To dejstvo je treba upoštevati pri primerjavah 

med knjižnicami. Podatka o uporabni površini knjižnice v statističnih meritvah ne zbiramo.  



 

 čitalniški sedeži na pot. uporabnika 

Opis: Kazalec prikazuje število čitalniških sedežev na 1000 potencialnih uporabnikov.  

Izračun: Število čitalniških sedežev v knjižnici x 1000 / število potencialnih uporabnikov.  

Namen: Za ocenjevanje števila sedežev, ki so uporabnikom namenjeni za branje, študij ali delo v 

knjižnici na 1000 potencialnih uporabnikov.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat.  

 

 osebni računalniki za uporabnike na pot. uporabnika 

Opis: Kazalec kaže število javno dostopnih  računalniških delovnih postaj na 1000 potencialnih 

uporabnikov.  

Izračun: Število osebnih računalniških delovnih postaj za uporabnike v knjižnici x 1000 / število 

potencialnih uporabnikov.  

Namen: Za ocenjevanje razpoložljivosti računalniških delovnih postaj, ki so namenjene potencialnim 

uporabnikom.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat. 

 

 delavci na pot. uporabnika 

Opis: Kazalec prikazuje število knjižničnih delavcev na 1000 potencialnih uporabnikov.  

Izračun: Število delavcev v knjižnici, ki so v rednem delovnem razmerju (EPZ) x 1000 / število 

potencialnih uporabnikov.  

Namen: Za ugotavljanje števila zaposlenih v knjižnicah.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca navadno pomeni boljši rezultat.  

 

 obrat knjižnične zbirke 

Opis: Kazalec prikazuje razmerje med številom izposoj enot knjižničnega gradiva v določeni knjižnični 

zbirki in celotnim številom enot knjižničnega gradiva.  

Izračun: Celotno število inventarnih enot knjižnične zbirke, izposojenih na dom in v knjižnico / celotno 

število inventarnih enot knjižnične zbirke.  

Namen: Za ocenjevanje splošne stopnje uporabe knjižnične zbirke, namenjene izposoji. Kazalec 

uspešnosti se lahko uporablja tudi za ocenjevanje ustreznosti knjižnične zbirke glede na zahteve 

potencialnih uporabnikov.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na bolj intenzivno stopnjo uporabe in relevantnosti 

knjižnične zbirke.  

 

 izposoja na potencialnega uporabnika 

Opis: Kazalec prikazuje število enot knjižničnega gradiva, izposojenih na dom na potencialnega 

uporabnika.  

Izračun: Število inventarnih enot knjižnične zbirke, izposojenih na dom / število potencialnih 

uporabnikov.  

Namen: Za ocenjevanje obsega uporabe knjižnične zbirke glede na število potencialnih uporabnikov. 

Kazalec uspešnosti se lahko uporablja tudi za ocenjevanje kakovosti knjižnične zbirke in sposobnosti 

knjižnice za promocijo uporabe knjižnične zbirke.  



Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na dober rezultat.  

 

 izposoja na člana 

Opis: Kazalec prikazuje število enot, izposojenih na dom na člana knjižnice.  

Izračun: Število inventarnih enot  knjižničnega gradiva, izposojenih na dom / število članov knjižnice.  

Namen: Za ocenjevanje obsega, v katerem člani uporabljajo knjižnično zbirko. Kazalec se lahko 

uporablja tudi za ocenjevanje kakovosti knjižnične zbirke in sposobnosti knjižnice za promocijo 

uporabe knjižnične zbirke.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat. 

 

 medknjižnična izposoja na pot. uporabnika 

Opis: Kazalec prikazuje število inventarnih enot, ki jih je knjižnica za svoje uporabnike pridobila po 

medknjižnični izposoji iz drugih knjižnic in število enot, ki jih je po medbibliotečni izposoji posredovala 

drugim knjižnicam  na 1000 potencialnih uporabnikov.  

Izračun: Število inventarnih enot knjižničnega gradiva, izposojenih iz drugih knjižnic (pasiva) in 

posojenih v druge knjižnice (aktiva) preko medknjižnične izposoje x 1000 / število potencialnih 

uporabnikov.  

Namen: Za ocenjevanje stopnje sodelovanja z drugimi knjižnicami pri zadovoljevanju potreb 

uporabnikov po gradivu.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na ustrezne storitve knjižnice, lahko pa nakazuje tudi 

neustrezno knjižnično zbirko.  

 

 obisk knjižnice na pot. uporabnika 

Opis: Kazalec prikazuje, kolikokrat je potencialni uporabnik obiskal knjižnico.  

Izračun: Število uporabnikov, ki so fizično vstopili v prostore knjižnice / število potencialnih 

uporabnikov.  

Namen: Za ocenjevanje ustreznosti in privlačnosti knjižničnih storitev in prostorov za uporabnike.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat.  

 

 obisk (celotni) knjižnice na potencialnega uporabnika 

Opis: Kazalec prikazuje, kolikokrat je potencialni uporabnik fizično ali virtualno obiskal knjižnico.  

Izračun: Število uporabnikov, ki so fizično vstopili v prostore knjižnice  ali uporabljali elektronske 

storitve knjižnice / število potencialnih uporabnikov.  

Namen: Za ocenjevanje ustreznosti in privlačnosti knjižničnih storitev za uporabnike.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat.  

 

 obisk na letno odprtost 

Opis: Kazalec prikazuje, koliko uporabnikov je povprečno vsako uro obiskalo knjižnico. 

Izračun: Število uporabnikov, ki so fizično vstopili v prostore knjižnice / celotno število ur letne 

odprtosti vseh izposojevališč knjižnice. Virtualnega obiska pri izračunu ne upoštevamo.  

Namen: Za ugotavljanje ustreznosti in privlačnosti knjižničnih storitev za njene uporabnike ter stopnjo 

uporabe knjižnice in njeno obremenjenost.  

Interpretacija:  Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat. 



 

 udeleženci usposabljanja na pot. uporabnika 

Opis: Število uporabnikov, ki so se udeležili različnih oblik usposabljanja za uporabo knjižnice oziroma 

njenih storitev na potencialnega uporabnika.  

Izračun: Število udeležencev usposabljanja za uporabo knjižnice / število potencialnih uporabnikov.  

Namen: Za ocenjevanje uspešnosti knjižnice pri doseganju uporabnikov s ponudbo usposabljanja za 

uporabo knjižničnih storitev.  

Interpretacija: Visoka vrednost kazalca kaže na učinkovitost knjižnice pri spodbujanju zanimanja 

uporabnikov za usposabljanje za uporabo knjižnice.  

 

 strošek izposojene enote knjižničnega gradiva 

Opis: Kazalec prikazuje stroške, ki jih ima knjižnica z izposojo enote knjižničnega gradiva.  

Izračun: Sredstva, porabljena za knjižnico (EUR) (brez investicij) / število izposoj (in podaljšav izposoje) 

enot knjižničnega gradiva.  

Namen: Za ocenjevanje stroškov knjižnice (knjižnične dejavnosti) glede na število izposoj.  

Interpretacija: Vrednost kazalca interpretiramo v kontekstu nalog knjižnice.  

 

 strošek obiska 

Opis: Kazalec prikazuje strošek, ki ga ima knjižnica s fizičnim obiskom uporabnika.  

Izračun: Sredstva, porabljena za knjižnico (EUR) (brez investicij) / število obiskovalcev.  

Namen: Za ocenjevanje stroškov izvajanja  knjižnične dejavnosti  glede na število obiskov knjižnice.  

Interpretacija: Vrednost kazalca interpretiramo v kontekstu nalog knjižnice.  

 

 število kreiranih in redigiranih zapisov za bibliografijo raziskovalcev na strokovnega delavca 

Opis: Kazalec prikazuje povprečno število kreiranih in redigiranih zapisov, ki jih je za bibliografijo 

raziskovalcev (SICRIS) izdelal strokovni delavec knjižnice (EPZ).  

Izračun: Število kreiranih in redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov za bibliografije 

raziskovalcev (vse vrste gradiva) (SICRIS) / število EPZ strokovnih delavcev.  

Namen: Za ocenjevanje učinkovitosti strokovnih delavcev knjižnice.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na učinkovitost strokovnih delavcev knjižnice. 

 

 sredstva, porabljena za nakup knjižničnega gradiva na pot. uporabnika 

Opis: Kazalec prikazuje obseg sredstev, ki jih knjižnica porabi za nakup knjižničnega gradiva na 

potencialnega uporabnika.  

Izračun: Sredstva, porabljena za nakup vsega knjižničnega gradiva (EUR) / število potencialnih 

uporabnikov.  

Namen: Za ocenjevanje obsega vlaganj v knjižnično zbirko.  

Interpretacija: Višja vrednost kazalca kaže na pozitiven rezultat 

 

 delež sredstev, porabljenih za nakup elektronskih virov 

Opis: Kazalec prikazuje odstotek sredstev, porabljenih za nakup knjižničnega gradiva, ki jih je knjižnica 

namenila za zagotavljanje elektronskih virov.  



Izračun: Sredstva, porabljena za nakup elektronskih virov v vseh oblikah (EUR) x 100 / sredstva, 

porabljena za nakup vsega knjižničnega gradiva (EUR). Izraženo v %.  

Namen: Za ocenjevanje stopnje vlaganja v ponudbo elektronskih virov v vseh oblikah kot dela 

knjižnične zbirke.  

Interpretacija: Vrednost kazalca se interpretira glede na konkretne naloge knjižnice ter glede na ceno 

in uporabo elektronskih virov. Visoka vrednost kazalca zato ni nujno pozitivna. Na višino sredstev vpliva 

tudi vrsta licence, saj posamezne knjižnice lahko zagotavljajo dostop do virov tudi drugim knjižnicam.  

 

 delež strokovnih delavcev na vse zaposlene 

Opis: Kazalec kaže odstotek delavcev v knjižnici, ki imajo strokovne kvalifikacije. 

Izračun: Število strokovnih delavcev, ki so v rednem delovnem razmerju (EPZ) x 100 / število vseh 

delavcev v rednem delovnem razmerju (EPZ).  

Namen: Za ugotavljanje strokovnega potenciala knjižnice.  

Interpretacija: Visoka vrednost kazalca kaže na dobro strokovno usposobljenost osebja knjižnice.  

 

 število ur izobraževanja na delavca 

Opis: Kazalec prikazuje povprečno število ur formalnega usposabljanja vsakega zaposlenega.  

Izračun: Število ur izobraževanja zaposlenih / število delavcev zaposlenih v knjižnici (ne glede na obliko 

zaposlitve) (osebe).  

Namen: Za ugotavljanje stopnje vlaganj v človeške vire.  

Interpretacija: Visoka vrednost kazalca kaže na visoko stopnjo vlaganj v človeške vire knjižnice. 

 

 sredstva porabljena za izobraževanje na delavca 

Opis: Kazalnik prikazuje višino sredstev, ki jih je knjižnica porabila za izobraževanje svojih delavcev, na 

posameznega zaposlenega.  

Izračun: Sredstva, porabljena za izobraževanje zaposlenih (EUR) / število delavcev zaposlenih v knjižnici 

(ne glede na obliko zaposlitve) (osebe).  

Namen: Ugotoviti stopnjo vlaganj v človeške vire.  

Interpretacija: Višja vrednost je pozitivna.  
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