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1 UVODNA POJASNILA  
 

Samoevalvacijsko poročilo o delu Univerzitetne knjižnice in založbe Nove univerze (UKNU) za leto 2019 

je izdelano na podlagi veljavne zakonodaje, ki je povezana z delovanjem visokošolskih knjižnic in 

znanstvenih založb. Predvsem so za delovanje UKNU pomembni naslednji zakoni in dokumenti: 

- Zakon o visokem šolstvu (ZVis),1 

- Zakon o knjižničarstvu,2  

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

(za obdobje 2012−2020),3 

- Strategija razvoja Univerzitetne knjižnice Nove univerze (z dne 1. 2. 2017),  

- Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (t.i. 

merila NAKVIS-a),4  

- Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (NPVŠ 2011-2020),5 

- Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (ESG),6  

- Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne 

dejavnosti,7  

- Zakon o obveznem izvodu publikacij,8 

- Merila in kazalci informacijske pismenosti v visokem šolstvu,9 

- Poročilo  o  delu  knjižnice:  priročnik  za  izpolnjevanje  statističnega  vprašalnika 6. dopolnjena 

izdaja,10 

- Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod,11 

- Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov  v 

Sloveniji 2015 – 2020,12 ter  

- COBISS3 referenčni dokumenti in priročniki.13 

- Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (ESG), ki 

jih je v slovenskem prevodu izdala Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v 

visokem šolstvu v letu 2016.14  

 

                                                             
1 ZVis, Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 
75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17. 
2 ZKnj-1, Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15. 
3 Pripravil Nacionalni svet RS za knjižnično dejavnost, Ljubljana, 14. maj 2012. 
4 Sprejel Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje 
enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu, na 116. seji dne 19. 7. 2017. Uradni list RS, št. 40/14.  
5 Uradni list RS, št. 41/11. 
6 Izdala Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, 2016.   
7 Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 - popr. in 92/14, ki ga je pripravila Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost RS. 
8 Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09. 
9 Information Literacy Competency Standards for Higher EducationChicago, IL : Association of Academic and 
Research Libraries, ALA, 2000. 
10 Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic – CeZaR, 2019. 
11 Uradni list RS, št. 90/07. 
12 Vlada RS objavila dne 3. septembra 2015 in v kateri je podala smernice za razvoj odprtega dostopa do 
slovenskih znanstvenih objav na podlagi evropskih priporočil in standardov za spletni dostop do znanstvenih 
informacij, da bi uporabnikom omogočila brezplačen dostop ter ponovno uporabo znanstvenih rezultatov. 
13 Glej http://e-prirocniki.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=39&type=manual.  
14 Glej http://www.nakvis.si/sl-SI/News/Details/484.  

http://e-prirocniki.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=39&type=manual
http://www.nakvis.si/sl-SI/News/Details/484
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Slika 1: Prostor UKNU 

 
 

Ustanovitev UKNU in vpis v razvid knjižnic po veljavnem Pravilniku o razvidu knjižnic je bila realizirana 

dne 19. 06. 2017 z dopisom Narodne in univerzitetne knjižnice št. 6120-31/2017, s katerim je Center 

za razvoj knjižnic dodelil UKNU naslednjo siglo/evidenčno številko: SI 51018.15 

 

1.1 Uradni podatki 

 

Naziv inštitucije: Univerzitetna knjižnica Nove univerze 

Akronim: UKNU 

Sigla/evidenčna številka: 51018, ISIL: SI-51018 

Naslov: Mestni trg 23, 1000 Ljubljana 

URL: https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica  

E-naslov: knjiznica@nova-uni.si 

Telefon: 01 251 44 85; 031 343 028 

Tip knjižnice:  Visokošolska nesamostojna knjižnica 

Izposojevališča knjižnice: 3 (Centralna enota in 2 dislocirani enoti – Nova Gorica in Kranj). 

 

 

                                                             
15 Sigla je nacionalna identifikacijska koda oziroma številčna oznaka za enoznačno označevanje knjižnice ali 

sorodne organizacije, ki deluje v knjižničnem sistemu Slovenije, in sicer na območju Republike Slovenije oziroma 

znotraj slovenskega kulturnega prostora s sedežem zunaj Slovenije. Pravila o dodeljevanju sigle, sprejel NUK dne 

12. 04. 2013.   

https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica
mailto:knjiznica@nova-uni.si
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1.2 Vizija 

 

Univerzitetna knjižnica Nove univerze želi vsem študentom, zaposlenim, sodelavcem in zunanjim brez 

omejitev omogočiti najširši možen dostop do slovenske in svetovne znanstvene in strokovne literature 

s področji delovanja univerze v fizični in elektronski obliki. Za uporabnike želimo vzpostaviti in 

zagotoviti dostop kar se da široke baze znanja, jih voditi pri njeni uporabi ter razvijati knjižnične storitve 

po meri in skladno z uporabniškimi potrebami in pričakovanji. Knjižnična zbirka in relevantni slovenski 

in svetovni spletni viri in baze podatkov morajo biti dostopni vsakemu uporabniku ne le v prostorih 

knjižnice in fakultet, temveč prek oddaljenega dostopa tudi iz drugih želenih lokacij. 

 

1.3 Poslanstvo 

 

Univerzitetna knjižnica Nove univerze zbira, obdeluje, hrani in posreduje slovensko in tujo znanstveno 

literaturo, ki pokriva študijska področja članic univerze, vsem študentom, članom akademskega zbora, 

raziskovalcem in drugim zaposlenim na univerzi ter drugim uporabnikom.  

 

S svojo dejavnostjo podpira študijski proces na članicah NU: 

- Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ), 

- Evropska pravna fakulteta (EVRO-PF), 

- Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ). 

 

ter raziskovalno dejavnost naslednjih raziskovalnih organizacij in skupin: 

- Inštitut za raziskovanje v pravu, 

- Inštitut za management nepremičnin, 

- Inštitut za slovenoslovje, 

- Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, 

- Raziskovalna skupina FDŠ. 

 

Kot univerzitetna knjižnica primarno skrbi za: 

- razvoj enot knjižnice univerzitetnega sistema, 

- statistična poročila o delovanju univerzitetne knjižnice, 

- koordinacijo knjižnično-informacijske dejavnosti na univerzi, 

- koordinacijo nabave in ponudbe knjižničnega gradiva v okviru univerze, 

- organizacijo in usklajevanje medknjižnične izposoje na univerzi, 

- koordinacijo deponiranja in izločanja gradiva na univerzi, 

- koordinacijo izdelave bibliografij zaposlenih na članicah univerze, 

- pripravo in izvedbo programov izobraževanja uporabnikov na univerzi, 

- strokovno pomoč v okviru univerze, 

- gradnjo repozitorija zaključnih del univerze in digitalne knjižnice študijskih gradiv članic univerze, 

- zagotavljanje dostopa do baz podatkov in spletnih virov uporabnikom (študentom in zaposlenim 

na članicah univerze) 

- spremljanje zakonodajnih podlag in strokovnih smernic ter pripravo strateških dokumentov o 

delovanju knjižnice,  

- permanentno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, 

- sodelovanje pri izvajanju raziskovalne dejavnosti na področjih delovanja univerze. 
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Kot univerzitetna knjižnica dalje skrbi za: 

- temeljno zbirko strokovne literature, potrebne za izvajanje pedagoškega in znanstveno-

raziskovalnega procesa na univerzi, 

- zbirko visokošolskih del in drugih dokumentov matične univerze oziroma njenih zaposlenih, 

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

- dvig informacijske pismenosti študentov in zaposlenih na univerzi z organizacijo izobraževanj o 

iskanju, izbiri in uporabi različnih vrst in oblik informacijskih virov ter s sodelovanjem na 

fakultetah članicah pri predavanjih o metodologiji raziskovanja in znanstvenega pisanja. 

 

Kot centralna znanstvena knjižnica Nove univerze skrbi tudi za: 

- zagotavljanje informacijskih virov in informacij za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela, 

- zbiranje in trajno ohranjanje dosežkov znanstvenoraziskovalne dejavnosti, 

- pomoč znanstveni skupnosti pri zagotavljanju prostega dostopa do rezultatov znanstveno-

raziskovalnega dela. 

 

UKNU je nosilec gradnje in razvoja zbirke univerzitetnega repozitorija v okviru Repozitorija samostojnih 

visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij in s tem prispeva elektronske verzije zaključnih 

del študentov NU v Nacionalni portal odprte znanosti.16 

 

 

1.4 Strateški cilji UKNU 2017 – 2020  

 

1. Ustanovitev kvalitetne visokošolske knjižnice - Univerzitetne knjižnice Nove univerze, ki bo 

z vsemi segmenti dela podpirala delo članic, tj. visokošolskih zavodov Nove univerze. 

2. V devetih (9) letih doseči strokovne standarde za univerzitetno knjižnico po merilih za 

izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe ter s tem zagotoviti kvalitetno študijsko 

okolje in vire po standardih in merilih za akreditacijo in evalvacijo slovenskih in tujih 

visokošolskih programov. 

3. Trajna rešitev prostorske problematike univerzitetnega knjižničnega sistema z ureditvijo 

centralne enote UKNU v Ljubljani in njenimi dislociranimi enotami na drugih lokacijah, kjer 

se študijski proces članic NU izvaja.  

 

1.4.1 Dolgoročni cilji 

 

1. Izvajanje kvalitetnih storitev univerzitetne knjižnice za članice UKNU. 

2. Zagotavljanje dostopa do kakovostnega knjižničnega gradiva in informacijskih virov za vse 

uporabnike. 

3. Zagotavljanje sodobnih knjižničnih in informacijskih storitev za vse uporabnike. 

 

 

  

                                                             
16 Več na http://openscience.si/.  

http://openscience.si/
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1.4.2 Kratkoročni cilji in aktivnosti v letu 2019 

 

Cilji Aktivnosti Realizacija 

Uvedba POS Prodaja s plačilnimi karticami. Najem POS 
terminala NKBM.   

Cilj je bil 
realiziran. 

Povečanje zbirke knjižnice Vpisu darov knjižnici iz različnih virov.  Cilj je bil delno 
realiziran, 
prestavljen v leto 
2020. 

Nakup literature za predmete vseh treh 
fakultet. 

Ureditev zbirke serijskih 
publikacij 

Pregled in ureditev zaloge serijskih 
publikacij  

Cilj je bil 
realiziran. 

Uvedba rednih izobraževanj za 
študente 

Z avgustom izvedba 6 delavnic za Pisanje 
zaključnih nalog in od novembra 
organizacija delavnice vsak mesec. 

Cilj je bil 
realiziran. 

 

 

Slika 2: Čitalnica, kjer potekajo tudi izobraževanja za študente od avgusta 2019 

 
  



 
9 UNIVERZITETNA KNJIŽNICA IN ZNANSTVENA ZALOŽBA NOVE UNIVERZE 

2 KNJIŽNIČNA ZBIRKA 
 

Knjižnica neprestano skrbi za razvoj, dopolnjevanje in nadgradnjo knjižnične zbirke ter zagotavlja 

najmanj dva izvoda obvezne študijske literature za posamezen predmet. UKNU na področju knjižnične 

dejavnosti nadaljuje z izgrajevanjem zaloge serijskih publikacij, v tiskani in e-obliki. Večina knjižnične 

zbirke je v prostem pristopu.  

 

Ob združitvi knjižničnega fonda je znašal obseg temeljnega gradiva UKNU 13.670 fizičnih enot gradiva. 

Obseg gradiva UKNU se je v letu 2018 zmanjšal za 2.294 enot knjižničnega gradiva zaradi odpisa 

dvojnikov, dodatnih izvodov zaključnih del, poškodovanih izvodov ali zastarelega gradiva. Tako je na 

dan 31. 12. 2019 štela zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva UKNU 12.859 enot gradiva, ki so bile 

inventarizirane v COBISS.si.17 

 

Tabela 1: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva UKNU 2018 

 EVRO-PF FDŠ UKNU 

2014 
GRADIVO 6125 4180 X 
 
2015 
GRADIVO 6648 5274 X 
 
2016 
GRADIVO 7443 5567 X 
 
2017 
GRADIVO 7916 5754 15.569 
    
2018    
GRADIVO X X 11.541 
    
2019    
GRADIVO X X 12.859 

 

 

Vse gradivo v knjižnici je ažurno katalogizirano, tako monografije in sestavni deli, ki so del bibliografij 

pedagoškega in raziskovalnega osebja, kot tudi zaključna dela študentov. Knjižnični fond se dopolnjuje 

z nakupi, darovi in zameno ter sproti posodablja glede na predpisano študijsko literaturo, ki je 

navedena pri posameznih predmetih.  

 

Pogodbeno sodeluje UKNU z javnimi in drugimi knjižnicami, da omogoča uporabnikom primerno 

dodatno uporabo virov in storitev. Sodelovanje je sklenjeno z Narodno in univerzitetno knjižnico, s 

Centralno tehniško knjižnico, s Centralno pravosodno knjižnico ima sklenjeno sodelovanje za 

brezplačno vpisnino in uporabo virov CPK za študente matične fakultete. Knjižnica dalje sodeluje s 

Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani ter medknjižnično z vsemi visokošolskimi in splošnimi ter 

strokovnimi slovenskimi knjižnicami.  

                                                             
17 Izpis Z-STA-01. 
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2.1 Prirast gradiva  

 

V letu 2019 je UKNU za izvajanje pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega procesa na univerzi in 

članicah pridobila 2.200 enot gradiva.  

 

Tabela 2: Prirast knjižnega gradiva po načinu pridobivanja 2019 

Prirast knjižnega gradiva po načinu pridobivanja  

 Knjige, 
brošure 

Zaključna 
dela  

Serijske 
publikacije  

Ostalo SKUPAJ 

Nabava  

 121 0 28 0 149 

Ostalo     

 946 162 342 1 2.051 

SKUPAJ     

 1067 162 370 1 2.200 

 

 

Ob tem UKNU nadaljuje z že uveljavljeno prakso fakultetnih knjižnic ter poziva člane akademskega 

zbora k pregledu in dopolnitvi obvezne študijske literature, ki jo knjižnica hrani v 2 izvodih. Za študijsko 

leto 2018/2019 je bilo s sklepi na fakultetah članicah (FDŠ in EVRO-PF) odobren nakup gradiva v 

vrednosti 12.859 EUR in dodatno iz sredstev projektov po potrebi. Knjižnica UKNU predvideva še naprej 

dopolnjevanje zbirke z darovi in zameno. Predvsem je v dogovoru zamena za revijo Dignitas. 

 

Slika 3: Gradivo UKNU 2014-2018 
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2.2 Informacijski viri 

 

Najnovejši trendi razvoja visokošolskih knjižnic:18 

1. Evalvacija - vpliv knjižnične dejavnosti na končne učinke akademske skupnosti: uspešni 

študenti in vpliv knjižnic na njihov uspeh; 

2. Upravljanje z raziskovalnimi podatki (institucionalni repozitoriji) in hramba le-teh; 

3. Informacijsko opismenjevanje, sodelovanje knjižnice v e-učnem okolju: kompetenčno učenje 

in poučevanje (integracija v študijski proces); 

4. Nove inovativne tehnologije (napredni iskalniki etc.) s storitvami, ki so neodvisne od 

elektronskih naprav (dostop na daljavo); 

5. Znanstveno komuniciranje - odprti dostop. 

 

2.2.1 Spletni viri in elektronske zbirke 

 

Pomembno je, da pri zasnovi in organizaciji UKNU upoštevamo izkoriščanje sodobne tehnologije za 

pretok znanja k uporabnikom na hiter in zanesljiv način ter premik fizičnega okolja knjižnic v 

neomejeno informacijsko okolje, brez ovir pri prenosu in deljenju znanja. Zato je poleg fizičnega 

gradiva zelo pomemben tudi dostop do informacijskih virov. UKNU je v letu 2018 omogočala dostop 

do naslednjih zbirk na spletu (v prostorih knjižnice neomejeno, z oddaljenim dostopom za vse člane 

UKNU): 

A) S samostojno nabavo: 

 EBSCO Military and Government Collection; 

 Pravni informacijski portal Ius-Info; 

 Portal revije Pravna praksa. 

B) Prek članstva v konzorcijih: 

 Scopus; 

 Sage; 

 EBSCO Academic Search Premier; 

 SpringerLink. 

Tako UKNU uporabnikom in članom omogoča dostop do polnih besedil 8.586 elektronskih serijskih 

publikacij in 30.403 elektronskih knjig.  

 

2.2.2 Repozitorij UKNU 

 

UKNU je nosilec gradnje in razvoja zbirke univerzitetnega repozitorija v okviru Repozitorija samostojnih 

visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij in s tem prispeva elektronske verzije zaključnih 

del študentov NU v Nacionalni portal odprte znanosti.19 Vnos del v repozitorij ReVis se je pričel po 

podpisu pogodbe o sodelovanju z Univerzo v Mariboru, dne 1. avgusta 2017.  

 

                                                             
18 Glej ACRL News, June 2012, 2014. 
19 Več na http://openscience.si/. 
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EVRO-PF (1.434 nalog) in FDŠ (667 nalog) imata med zasebnimi visokošolskimi zavodi največ gradiv 

objavljenih v repozitoriju ReVIS. Do vključno 11. 2. 2020 je bilo v repozitorij ReVis vnesenih 2.101 

zaključnih del študentov članic Nove univerze, s čimer je UKNU prav tako omogočila uporabnikom 

dostop do polnih besedil zaključnih del v odprtem dostopu. V letu 2019 je bilo tako dodanih 501 

zaključnih del. Od tega je bilo 276 zaključnih del na novo oddanih v letu 2019, ostalih 225 zaključnih 

del pa je bilo objavljenih retrospektivno še za pretekla leta.  

 

Slika 4: Statistika REVIS UKNU 2019 

 

 

V letu 2019 je bil izveden projekt portala Komentarja ustave Republike Slovenije (e-Kurs.si). Projektno 

delo je obsegalo postavitev prosto dostopne podatkovne zbirke in sicer za komentarje Ustave RS, ki so 

bili izdani v letih 2002 in 2011. Vsebine, ki si izšle tudi v knjižni obliki leta 2019 pa so dostopne z 

računalnikov v knjižnici. V okviru projekta je bilo na portalu objavljenih 2.786, od tega 1.467 v letu 

2019.  

Skozi leto 2019 se je nadaljeval tudi projekt DEUS - prva digitalna pravna knjižnica Slovenije, ki jo 

financiranim MIZŠ in v okviru katerega se gradi Digitalno enciklopedijo slovenske ustavnosti in 

državnosti. V letu 2019 se je zbiralo gesla in postavilo konstrukcijo portala, lektura gesel in objava pa 

je predvidena v letu 2020.  
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ECM - Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor

EVRO-PF - Nova Univerza - Evropska pravna fakulteta

FD - Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na…

FDŠ - Nova Univerza - Fakulteta za državne in evropske…

FINI - Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

FIŠ - Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

FIZIOTERAPEVTIKA - Visokošolski zavod Fizioterapevtika

FKPV - Fakulteta za komercialne in poslovne vede

FZAB - Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

GeaCol - Gea College

MFDPŠ - Mednarodna fakulteta za družbene in…

VŠPV - Visoka šola za poslovne vede

Statistika ReVIS
na dan 11. 2. 2020
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Slika 5: Portal »Komentar Ustave Republike Slovenije« 

  

 

2.3 Dolgoročni cilji 

 

1. Zagotavljanje dostopa do kakovostnega knjižničnega gradiva in informacijskih virov za vse 

uporabnike. 

2. Zagotavljanje dostopa do baz podatkov in spletnih virov uporabnikom (študentom in 

zaposlenim na članicah univerze) 

3. Prilagajanje knjižničnega sistema tehnološkim spremembam in potrebam uporabnikov. 

4. Gradnja repozitorija zaključnih del univerze in digitalne knjižnice študijskih gradiv članic 

univerze. 

2.3.1 Kratkoročni cilji in aktivnosti v letu 2019 

 

Cilji Aktivnosti Realizacija 
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Pregled e-verzij zaključnih nalog in 
dopolnitev objav na portalu ReVIS 

- Na ReVIS objavljenih še 225 zaključnih nalog, 
ki so bile v knjižnici na fizičnih nosilcih (CD, 
USB). 

Cilj je bil 
realiziran  

Vnos zaključnih nalog v COBISS in 
Revis 

- Redno vnesene zaključne naloge v COBISS 
- Objava  265 zaključnih del EVRO-PF in FDŠ. 

Cilj je bil 
realiziran. 

Poenotenje zaloge - Pregled zaloge in inventarnih številk (knjige, 
periodika, zaključna dela). 

- Izločitev dvojnikov (knjige, periodika, 
zaključna dela). 

- Presignacija in prelepljanje z novimi 
inventarnimi številkami ter postavitvijo po 
UDK (knjige, periodika, zaključna dela). 

- Novi postavitveni UDK za prosti pristop 
(knjige, periodika).  

- Postavititev po numerus curens za arhiv 
zaključnih del. 

Cilj je bil 
realiziran. 

Nabava literature z odobritvijo 
Knjižničnega odbora UKNU 

- Potrebno posodobiti sezname literature in v 
skladu s slednjimi ter priporočili profesorjev 
urediti nakup 

Cilj je bil delno 
realiziran. 

Projekt DEUS, 2. faza. - Vzpostavitev in javna objava portala 
Komentarja ustave RS 

Cilj je bil 
realiziran. 

Digitalizacija revije Dignitas. - Postavitev sistema OJS za spletno objavo 
člankov.  

- Pridobitev DOI (CROSSREF) za posamezne 
članke. 

- Retrospektivna digitalizacija in objava člankov 
na spletu. 

Cilj je bil 
realiziran.  

Nabava e-virov za optimalno 
zagotovitev dostopa so svetovnih 
baz podatkov za vse uporabnike. 
 

- V letu 2019 je UKNU podpisala pogodbe za 
nabavo 8 e-virov (samostojno ali s 
sodelovanjem v konzorcijih za nabavo e-virov 
NUK in CTK). 

Cilj je bil 
realiziran. 
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3 IZPOSOJA GRADIVA IN DELO Z UPORABNIKI 
 

Potencialno število uporabnikov visokošolske knjižnice je enako številu študentov in zaposlenih na 

visokošolskem zavodu.20 V letu 2018 je bilo potencialno število uporabnikov knjižnice UKNU ocenjeno 

na 2.053 oseb (skupno število vseh potencialnih uporabnikov FDŠ,21 EVRO-PF22 in FSMŠ23). V primerjavi 

z letom 2018, ko je bilo v knjižnico včlanjenih skupaj 1.218 uporabnikov, je bilo uporabnikov v letu 2019 

skupaj 1.218, od tega 827 aktivnih uporabnikov. V letu 2018 je bilo v knjižnico UKNU tako vpisanih 

skoraj 60 % vseh potencialnih uporabnikov. Manjši upad v številu članov je posledica izbrisane 

neaktivnih uporabnikov iz baze. 

 

Tabela 3: Člani UKNU (2014-2019) 

Vpisani EVRO-PF FDŠ UKNU 

2014 

UPORABNIKI 214  X 

 

2015 

UPORABNIKI 326 249 X 

 

2016 

UPORABNIKI 499 278 X 

 

2017 

UPORABNIKI 774 323 1.181 

 

2018 

UPORABNIKI X X 1.298 

    

2019    

UPORABNIKI X X 1.218 

 

Od skupaj ocenjeno 114 zaposlenih na univerzi in njenih članicah je v knjižnico včlanjenih le 35 

uporabnikov. Tisti visokošolski učitelji, ki so se vpisali (tudi s Kosova), so z vpisom pridobili možnost 

uporabe oddaljenega dostopa do informacijskih virov UKNU.   

 

Tabela 4: Kategorije uporabnikov UKNU v procentih (2018 in 2019) 

Kategorije uporabnikov  v letu 2018 % v letu 2019 

Študenti dodiplomski, redni 39 50 

Študenti dodiplomski, izredni 21 22 

Študenti podiplomski 33 22 

Zaposleni na univerzi in članicah 5 4 

Tuji državljani 1 1 

Drugi  1 1 

 

                                                             
20 Strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic (za obdobje 
2012−2020), ki jih je pripravil Nacionalni svet RS za knjižnično dejavnost (Ljubljana, 14. maj 2012), str. 37.  
21 FDŠ: 1211 študentov. 
22 EVRO-PF: 723 študentov. 
23 FSMŠ: 5 študentov. 
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Število vseh zabeleženih transakcij je še vedno v porastu, saj je bilo v letu 2019 izvedenih 8.502 v 

sistemu COBISS UKNU (izposoja na dom, izposoja v čitalnico, podaljšanje roka izposoje, sprememba 

datuma poteka, transakcija v čitalnici, naročanje in revzervacije gradiva preko računalniškega kataloga, 

podaljšanje preko COBISS/OPAC-a). To pomeni 28 % porast v primerjavi z letom 2018, ko  je bilo 

izvedenih 6.114 transakcij za vse vrste gradiva. V letu 2019 je bilo izvedenih tudi 52 medknjižničnih 

izposoj (32 našim uporabnikom iz knjižnic in 20 naše gradivo v druge knjižnice). 

 

Tabela 5: Izposoja UKNU (2014-2019): 

Izposoja EVRO-PF FDŠ UKNU Rast v % glede na 
prejšnje leto 

2014 

Fizično gradivo 1.110 709 X 

 

2015 

Fizično gradivo 1.102 1.037 X 

 

2016 

Fizično gradivo 990 582 X 

 

2017 

Fizično gradivo 1.383 333 1.716 

 

2018 

Fizično gradivo - - 6.114  256 % 

    

2019    

Fizično gradivo - - 8.502 28 % 

 

 

 
Nova Univerza svoje zaključne naloge nalaga v Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih 
izobraževalnih organizacij – Revis. Pri tem repozitorij vodi statistiko števila ogledov in prenosov 
zaključnih del (izposoja polnega besedila zaključne naloge) za vsako fakulteto posebej. Število ogledov 
in prenosov je iz leta v leto povečuje. Tako je porast ogledov za skoraj 234 % višje kot leto prej, skoraj 
enaka pa je tudi porast prenosov – 244 % – in to kljub samo 14 % povečanju števila zaključnih nalog v 
bazi.     
 
Tabela 6: Statistika baze ReVIS za 2019 
 

  2017 2018 2019 

EVRO-PF Skupaj nalog v bazi  1280 1457 

Število ogledov 3.834 197.158 460.902 

Število prenosov 49 18.022 43.972 
     

FDŠ Skupaj nalog v bazi  644 672 

Število ogledov 45.696 247.798 271.905 

Število prenosov 787 13.639 23.207 
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3.1 Dolgoročni cilji 

 

1. Zagotavljanje dostopa do kakovostnega knjižničnega gradiva in informacijskih virov za vse 

uporabnike. 

2. Zagotavljanje dostopa do baz podatkov in spletnih virov uporabnikom (študentom in 

zaposlenim na članicah univerze) 

3. Prilagajanje knjižničnega sistema tehnološkim spremembam in potrebam uporabnikov. 

 

3.1.1 Kratkoročni cilji in aktivnosti v letu 2019 

 

Cilji Aktivnosti Realizacija 

Povečanje vpisa v UKNU - Vpisnice UKNU del vpisne dokumentacije  
- Poziv za vpis tudi visokošolskim učiteljem in 

študentom iz pridruženih članic 

Cilj je bil 
realiziran. 

Povečanje obiska in izposoje v 
UKNU 

- Promocija storitev UKNU preko eNovic  
- Vzpodbujanje čitalniške izposoje in učenja 

Cilj je bil 
realiziran. 

Promocija oddaljenega dostopa - Priprava zloženke z informacijami za uporabo 
oddaljenega dostopa 

- Urejanje dostopnih podatkov za člane ob vpisu 

Cilj je bil 
realiziran. 

Izobraževanje članov UKNU - Individualna svetovanja 
- Robčasno intenzivne ali redne mesečne 

delavnice za iskanje gradiva in uporabo 
informacijskih virov 

Cilj je bil 
realiziran. 
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4 ENOTE URNIK 
 

4.1 UKNU Centralna enota Ljubljana 

 

Na lokaciji v Ljubljani je centralna enota univerzitetne knjižnice, kjer se nahaja tudi temeljna zbirka 

gradiva. Na lokaciji UKNU izvaja vse skupne knjižnične storitve (katalogizacija, vpis in izposoja, 

medknjižnična izposoja, strateško in finančno načrtovanje ter realizacija).  

 

Centralna enota UKNU ima v 4. nadstropju zgradbe na Mestnem trgu 23 v Ljubljani skupaj 125.78 m2 

uporabne površine in do 60 čitalniških mest za uporabnike – 14 v prostorih knjižnice ter 46 v 

predavalnicah. 6 čitalniških mest je opremljenih z računalniki z dostopom do spleta.  

 

Centralna enota v Ljubljani je odprta pet dni in 40 ur na teden, od ponedeljka do petka, od 10.00 do 

18.00 ure.  

 

Dostop do knjižnice je mogoč neposredno vsem, tudi gibalno oviranim, saj knjižnico z drugimi 

nadstropji povezuje dvigalo. Osrednja enota omogoča skupen dostop do celotne zbirke gradiva na 

enem mestu v fizični in elektronski obliki. Gradivo je postavljeno v prostem pristopu po UDK sistemu, 

ki je oblikovan skladno s študijskimi področji fakultet članic NU. Centralno je vodenje bibliografij 

raziskovalce NU, iz lokacije v Ljubljani se izvajajo storitve knjižnice v e-okolju (dostop do e-virov, 

urejanje in vnos v repozitorij, urejanje spletnih strani).  

 

V knjižnici je omogočena prosto dostopna UKNU WiFi mreža za uporabnike knjižnice. Uporaba spletnih 

storitev knjižnice je omogočena vsem članom knjižnice z vseh lokacij univerze in z oddaljenim 

dostopom.  

 

Slika 6: UKNU centralna enota 

 



 
19 UNIVERZITETNA KNJIŽNICA IN ZNANSTVENA ZALOŽBA NOVE UNIVERZE 

4.2 UKNU Enota Kranj 

 

Na lokaciji v Kranju, na Žanovi 3, je dislocirana enota univerzitetne knjižnice, kjer se nahaja priročna 

zbirka gradiva, ki zajema izvode obveznega študijskega gradiva, učbenike ter publikacije fakultete oz. 

univerzitetne založbe. Gradivo je na voljo na zahtevo neposredno v referatu fakultete. Uporabniki 

lahko v Enoti Kranj naročijo gradivo iz druge enote UKNU, gradiva iz vseh enot UKNU vrnejo ali 

rezervirajo. Dostop do informacijskih virov je omogočen neposredno na lokaciji ali z oddaljenim 

dostopom.  

 

Enota Kranj je odprta od ponedeljka do petka od 8.30 do 15.30 ure. Dostop do knjižnice je mogoč 

neposredno vsem, tudi gibalno oviranim, saj knjižnico z drugimi nadstropji povezuje dvigalo.  

 

4.3 UKNU Enota Nova Gorica 

 

Na lokaciji v Novi Gorici, na Delpinovi 18B, je dislocirana enota univerzitetne knjižnice, kjer se nahaja 

priročna zbirka gradiva, ki zajema izvode obveznega študijskega gradiva, učbenike ter publikacije 

fakultete oz. univerzitetne založbe. Gradivo je na voljo na zahtevo neposredno v referatu fakultete. 

Uporabniki lahko v Enoti Nova Gorica naročijo gradivo iz druge enote UKNU, gradiva iz vseh enot UKNU 

vrnejo ali rezervirajo. Dostop do informacijskih virov je omogočen neposredno na lokaciji ali z 

oddaljenim dostopom.  

 

Enota Nova Gorica je odprta od ponedeljka do petka od 8.30 do 12.00 ure. Dostop do knjižnice je 

mogoč neposredno vsem, tudi gibalno oviranim, saj knjižnico z drugimi nadstropji povezuje dvigalo.  

 

4.4 UKNU Enota Maribor 

 

Strateški načrt razvoja UKNU je predvideval organizacijo posameznih enot UKNU na lokacijah izvajanja 

študijskih programov članic NU. V Mariboru, na Črtomirovi 11, enota UKNU v letu 2019 še ni bila 

organizirana.  

 

Slika 7 in 8: UKNU Enota Kranj in Enota Nova gorica 
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4.5 Dolgoročni cilji 

 

1. Ureditev Centralne enote UKNU v Ljubljani ter dislociranih enot na drugih lokacijah, kjer se 

študijski proces članic NU izvaja.  

2. Zagotavljanje optimalnega dostopa do knjižničnega gradiva na vseh enotah UKNU. 

4.5.1 Kratkoročni cilji in aktivnosti v letu 2019 

 

Cilji Aktivnosti Realizacija 

Ureditev knjižničnih zbirk na 
enotah (lokacije članic NU). 

- Vzpostavljene enote s priročnimi 
zbirkami gradiva v Kranju in Novi 
Gorici.  

Cilj je bil  realiziran. 
 

Ureditev izposojevališč na 
enotah (lokacije članic NU). 

- Urejena izposoja preko referatov 
na lokacijah Kranj in Nova Gorica. 

Cilj je bil  realiziran. 
 

Izobraževanje uporabnikov na 
lokacijah. 

- Delavnice za uporabo knjižničnih 
virov za vse člane UKNU, tudi na 
enotah v Kranju in Novi Gorici 

Cilj je bil  delno 
realiziran (v NG 
premalo prijavljenih). 
Aktivnost se nadaljuje 
v 2020. 

Dostopnost gradiva. - Posredovanje gradiva med 
enotami UKNU. 

Cilj je bil  realiziran. 
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5 SODELOVANJE UKNU V RAZISKOVALNO RAZVOJNI DEJAVNOSTI UNIVERZE 
 

5.1 Vodenje bibliografij 

 

UKNU vodi bibliografije raziskovalcev in profesorjev za člane akademskega zbora NU v sistemu 

COBISS.SI po enotni metodologiji za vodenje bibliografij slovenskih raziskovalcev, ki so evidentirani pri 

Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), kar zagotavlja racionalnost pri 

bibliografski obdelavi, popolnejšo registracijo in večjo preglednost rezultatov raziskovalne dejavnosti 

ter možnost uporabe enotnih kriterijev pri vrednotenju rezultatov raziskovalne dejavnosti (npr. pri 

prijavah projektnih in programskih predlogov).  

 

Za katalogizacijo in potrebe vodenja bibliografij raziskovalcev je bilo UKNU v letu 2018 kreiranih 321 

zapisov (monografije, članki in drugi sestavni deli, konference, akademski forumi ipd.).24 

 

5.2 Projekt DEUS 

 

Poleg navedenega je UKNU v letu 2019 aktivno pristopila k soustvarjanju razvojne dejavnosti na NU s 

sodelovanjem v predlogu razvojnega projekta DEUS. Projekt je zasnova Pravne digitalne enciklopedije 

in učilnice Slovenije. V okviru predlaganega projekta bo tako vzpostavljen prosto dostopen interaktivni 

spletni portal za uporabo na osebnih računalnikih in androidnih ali podobnih mobilnih aplikacijah, za 

vse uporabnike, tako študente, kot tudi širšo znanstveno, strokovno in splošno javnost.  

 

Projekt je zasnovan v dveh delih. Prvi, najobsežnejši del projekta, bo izvršen v prvih treh letih (2018-

2020), drugi del, nadgradnje in dopolnitve portala z vtičnikom Moodle, povezavami z repozitorijem 

pravnih zaključnih del ipd., v naslednjih treh letih.  

 

Spletni portal DEUS bo deloval kot osrednja referenčna točka za dostop do pravnega znanja fakultete, 

za spodbujanje študentske ustvarjalnosti ter dragocena storitev, ki bo primerna za vsakega, ki deluje 

na področju prava. Portal bo omogočal in podpiral študij na daljavo, spletno dosegljivost virov ter 

širšo dostopnost literature. 

Portal predvideva naslednje vsebine: 

- e-Komentar Ustave Republike Slovenije po posameznih členih (KURS);  

- e-Enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti z osnovnimi pojmi 

vezanimi na omenjene teme (ESODU); 

- spletna učilnica  

- povezave gradiva s sodnimi odločbami, literaturo, podatkovnimi zbirkami slovenskih in tujih 

sodišč ter druge vire; 

- spletne konference, akademski forumi, spletne delavnice, ter druga e-izobraževanja za 

zainteresirano javnost. 

 

V letu 2019 je bil v okviru razvojnega projekta DEUS v celoti realiziran DEUS segment KURS:  

                                                             
24 224 monografij in drugih zaključnih del, 66 člankov ter 31 sestavnih del.  
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- Vzpostavljen je bil spletni portal z digitalnimi vsebinami za DEUS segment e-KURS z ISSN 

2670-4293;  

- 2.786 objavljenih vsebin na portalu DEUS za segment e-KURS ter 6 povezanih vsebin, stvarno 

kazalo, imensko kazalo z avtorji in povezavami na njihove vsebine; 

- Segment e-KURS 2002 in 2011 je prosto dostopen vsej zainteresirani javnosti na e-kurs.si, z 

računalnikov v knjižnici ali prijavo pa je omogočen tudi dostop do vsebih iz izdaje 2019; 

- Segment e-KURS je predstavljen akademskemu zboru. Implementacija portala v učne načrte 

se je že zaleča, a še poteka; 

- Za segment e-KURS so podpisane avtorske in uredniške pogodbe z 59 sodelujočimi 

strokovnjaki. 

V okviru razvojnega cilja je v teku realizacija DEUS segmenta eEnciklopedija slovenske osamosvojitve, 

državnosti in ustavnosti z osnovnimi pojmi vezanimi na omenjene teme (ESODU): 

- Spletni portal za DEUS segment e-ENCIKLOPEDIJA je vzpostavljen; 

- Imenovani so uredniki in avtorji e-ENCIKLOPEDIJE; 

- Zbranih je 760 gesel, ki so pripravljena na lektoriranje (predvidoma izvedeno v začetku leta 

2020); 

- Segment e-ENCIKLOPEDIJA je vzpostavljen, a čaka lektorirane vsebine, zato še ni predviden 

kot temeljno študijsko gradivo pri nobenem predmetu. 

V okviru razvojnega cilja spletna učilnica so potekala izobraževanje za profesorje za Moodle.  

 

5.3 Dolgoročni cilji 

- ažurno vpisovanje prispevkov in izvedenih del v COBISS 

- podpora raziskovalno-študijski dejavnosti s pridobivanjem kvalitetnih knjižničnih virov 

(tiskanih in e-gradiv)  

5.3.1 Kratkoročni cilji in aktivnosti v letu 2019 

 

Cilji Aktivnosti Realizacija 

Aktivna podpora znanstvene 
odličnosti na članicah NU 

- V letu 2019 je bilo v sistemu COBISS 
kreiranih 321 zapisov za bibliografije 
visokošolskih učiteljev in raziskoval-
cev na fakultetah članicah NU. 

Cilj je bil realiziran. 

Organizacija digitalne knjižnice 
študijskih gradiv za potrebe 
izobraževanja na NU. 

- V letu 2019 je bil v celoti realiziran 
segment (e-)KURS.  

Cilj je bil realiziran. 

- Delno je bil realiziran segment 
ESODU 

Cilj je bil delno  
realiziran. Aktivnost 
se nadaljujejo v letu 
2020. 
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6 ZNANSTVENA ZALOŽBA NOVE UNIVERZE 
 

 
 

Znanstveno založništvo je vitalnega pomena za razvoj visokošolskega izobraževanja in znanosti 

predvsem zato, ker skrbi za objavo raziskovalnih dosežkov slovenskih raziskovalcev in poskrbi za izdajo 

univerzitetnih učbenikov, s katerimi se aktualna znanstvena spoznanja učinkovito vključujejo v študijski 

proces.  

 

Znanstvena založba NU upošteva Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja 

izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 

92/14),25 ki ga je pripravila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Pravilnik ARRS določa v 7.9.3 

poglavju pravila, na osnovi katerih se izbira znanstvene monografije, ki jih ARRS financira. Predvsem so 

pomembni vidiki, ki določajo namen in predmet sofinanciranja. Založba NU zato pri izdajanju del članic 

univerze upošteva: 

- aktualne vsebine, ki so temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja;  

- dela pomembna za razvoj slovenske znanstvene terminologije;  

- dela pomembna za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in 

mednarodnem prostoru; ter  

- tematike pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture. 

 

Poleg tega založba NU upošteva še drugo zakonodajo in dokumente, ki urejajo znanstveno založništvo 

– predvsem tipologijo in opredelitev del iz sistema COBISS za znanstvena dela, Zakon o obveznem 

                                                             
25 Glej https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp  

https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp
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izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) ter Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih 

publikacij za obvezni izvod (Ur. list RS, št. 90/07). 

 

Znanstvena založba Nove univerze je v letu 2019 izdajala najnovejše raziskovalne dosežke s področij 

delovanja članic univerze v obliki: 

- znanstvenih monografij ter kritičnih izdaj virov s spremnimi študijami in komentarji; 

- prevodov znanstvenih monografij; ter 

- digitalnih in fizičnih izdaj učbenikov. 

 

V letu je pridobila sofinanciranje ARRS za izdajo naslednjih znanstvenih monografij: 

- Komentar Ustave Republike Slovenije / Matej Avbelj et al., 2019. 

- Trajnostni vidiki stanovanjske gradnje / Živa Kristl, 2019. 

- Ideja, teorija in načelo delitve oblasti / Slobodan Dujić, 2019. 

- Znanstvene razprave s področja nepremičnin / ur. Bojan Grum, 2019. 

- Vivitur ingenio : renesancni mojstri knjižne grafike na Slovenskem : [znanstvena monografija] 

/ Ines Vodopivec, 2019. 

 

Ob tem je znanstvena založba NU v letu 2019 izdala še: 

- Tehnicna navodila za izdelavo zakljucnih del / navodila pripravili Ines Vodopivec, Tina Kalan, 2., 

dopolnjena izdaja, 2019. 

- Reform of Democracy and the Rule of Law in Slovenia / Letnar Cernic, Jernej, Avbelj, Matej, 

Novak, Marko, Valentincic, Dejan, 2019. 

- Alternative Forms of Housing for the Elderly Part 1: Population ageing / Kerbler, Boštjan, e-

študijsko gradivo, 2019. 

- Alternative Forms of Housing for the Elderly Part 2: Housing / Kerbler, Boštjan, e-študijsko 

gradivo, 2019. 

- Alternative Forms of Housing for the Elderly Part 3: Planning and designing / Kerbler, Boštjan, 

e-študijsko gradivo, 2019. 

 

Poleg tega Znanstvena založba UKNU sodeluje tudi pri izdaji serijske publikacije. Dignitas : revija za 

clovekove pravice : the journal of human rights, izhaja že od leta 2000. V letu 2019 so izšle 4 številke v 

2 zvezkih. 

 

 

6.1 Dolgoročni cilji 

 

- Razširitev prodajne mreže in promocija izdajno znanstvene založbe Nove univerze 

- Sodelovanje s profesorji in doktoranti Nove Univerze in članic pri izdaji novih gradiv  za 

študente ter znanstvenih monografij in serijskih publikacij 
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6.1.1 Kratkoročni cilji in aktivnosti v letu 2019 

 

Cilji Aktivnosti Realizacija 

Pridobitev sofinanciranja za 
izdajo del v založbi NU 

V letu 2019 založba pridobi sofinanciranje 
ARRS za 3 knjige.  

Cilj je bil realiziran. 

Izdaja učbenikov in drugih 
študijskih gradiv. 

Založba izdala 3 študijska gradiva v letu 
2019 ter zbornik doktorske konference v 
e-obliki. 

Cilj je bil realiziran. 

- Uvedba centralizacije in 
racionalizacije dela založbe 
NU  

- Vzpostavitev učinkovite 
produkcije znanstvene 
založbe z primernim 
razmerjem med stroški 
izida, nakupno ceno 
posameznega izvoda in 
kvaliteto vsebin ter izdelave. 

- Podpora znanstveno 
pedagoškega dela na NU z 
izdajanjem vrhunskih del 
avtorjev, ki so zaposleni na 
NU.  

- Spletna trgovina za spremljanje 
naročil na enotni spletni strani 
založbe; 

- Centralizirana prodaja (določanje cen, 
vodenje evidenc prodaje); 

- Organizacija finančnega poslovanja 
izdajanja, tiska, naročanja in prodaje  

- Oddaja obveznega izvoda publikacij 
vseh vrst (fizična in e-izdaja). 

- Urejanje mednarodne bibliografske 
kontrole (CIP); 

- Urejanje mednarodnega 
identifikatorja (ISBN) za knjige; 

Cilji so bili 
realizirani. 

Posodobitev založniškega dela. - Ureditev komisijske prodaje iz 
posameznih fakultet. 

- Razmislek o možnosti skupnega 
skladiščnega prostora za založbo. 

- Ustanovitev Založniške komisije iz 
predstavnikov članic NU. 

- Priprava Pravilnika o založniški 
dejavnosti NU. 

Cilj ni bil realiziran. 
Aktivnost je 
prenesena v leto 
2020. 

Organizacija digitalne knjižnice 
študijskih gradiv za potrebe 
izobraževanja na NU. 

V letu 2017 je UKNU predlagala nov 
razvojni projekt DEUS – pravna Digitalna 
enciklopedija in učilnica Slovenije.  

Cilj je bil delno 
realiziran, aktivnost 
je prenesena v leto 
2020. 
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7 PORABA FINANČNIH SREDSTEV UKNU V LETU 2019 
  

Za namene krepitve knjižnične dejavnosti upravni odbor vsako leto nameni potrebna finančna 

sredstva. Prav tako se fond nameni za nakup licenčnih podatkovnih zbirk, ki jih UKNU nabavi v okviru 

članstva v konzorcijih (NUK – Cosec ali CTK) ali samostojno. 

 

Tabela 7: Odhodki UKNU za leto 2019 

  Letni strošek 

Nakup gradiva Knjige 26 5.329,30 € 

 Elektronski viri  8.621,24 

Zaposleni  Stroški dela 52.943,73 

 Izobraževanje 821,00 

Drugo  67.450,82 

 

Slika 9: Razrez stroškov knjižnice 

 
 

Tabela 8: Natančnejši razrez cen informacijskih virov UKNU 2019  

 Baze Letni strošek 

Konzorcij COSEC Sage in EBSCO Academic Search P. 1.869,00 EUR 

Konzorcij CTK Scopus in SpringerLink 0,00 EUR 

Samostojno  Pravni informacijski portal Ius-Info 
in Portal revije Pravna praksa 

1.901,76 EUR 

EBSCO Military and Government C. 1.570,48 EUR 

Repozitorij REVIS z vključenim DPV 
antiplagiatorskim programom 

2.440,00 EUR 

   

Za potrebe 
delovanja knjižnice 

COBISS sistem - polnopravno 
članstvo UKNU 

750,00 EUR 

UDCMRF 2012 (NUK) 90,00 EUR 
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Odhodki knjižnice

Knjige Elektronski viri Stroški dela Izobraževanje Drugo


