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1 UVODNA POJASNILA  
 

Samoevalvacijsko poročilo o delu Univerzitetne knjižnice in založbe Nove univerze (UKNU) za leto 2018 

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: Čitalniški prostor UKNU, 2018 

 
 

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,  
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- permanentno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, 

- sodelovanje pri izvajanju raziskovalne dejavnosti na področjih delovanja univerze. 

 

Kot univerzitetna knjižnica dalje skrbi za: 

- temeljno zbirko strokovne literature, potrebne za izvajanje pedagoškega in 

znanstvenoraziskovalnega 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 

znanstvenoraziskovalnega 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.  

1.5 UKNU v e-okolju 

 

Najnovejši trendi razvoja visokošolskih knjižnic:17 

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); 

                                                           
16 Več na http://openscience.si/.  
17 Glej ACRL News, June 2012, 2014. 

http://openscience.si/
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4. Nove inovativne tehnologije (napredni iskalniki etc.) s storitvami, ki so neodvisne od 

elektronskih naprav (dostop na daljavo); 

5. Znanstveno komuniciranje - odprti dostop. 

 

Pomembno je, da pri delovanju 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.  

 

Vlada RS je dne 3. septembra 2015 objavila Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih 

objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020,18 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, ki je za uporabnika brezplačen in omogoča njihovo ponovno 

uporabo.  

 

Slovenske univerze so leta 2013 s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport vzpostavile Nacionalni portal odprte znanosti ter repozitorije za 

odprti dostop do zaključnih del študija in objav raziskovalcev. Na portalu so danes tudi drugi slovenski 

repozitoriji in digitalne knjižnice.19 Če hoče NU zagotoviti primerno dostopnost in hrambo del svojih 

študentov ter hkrati tudi kvaliteto in strokovnost lastnega znanstvenega in pedagoškega delovanja, je 

pomembno, da je UKNU pristopila v omenjeni Nacionalni portal odprte znanosti z lastnim 

repozitorijem.20 

 

Obstoječi sistem slovenskih repozitorijev omogoča povezavo s COBISS.SI in SICRIS-om, vključeni so v 

evropski portal magistrskih ter doktorskih del DART-Europe in v različne spletne imenike, agregatorje 

ter iskalnike (OpenDOAR, ROAR, BASE …).  

 

1.6 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. 

4. Prilagajanje knjižničnega sistema tehnološkim spremembam in potrebam uporabnikov. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18Glej 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_st
rategija_odprtega_dostopa.pdf  
19 Glej http://openscience.si/Default.aspx  
20 Smiselno in najceneje bi bilo uporabiti obstoječo infrastrukturo. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf
http://openscience.si/Default.aspx
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1.6.1 Kratkoročni cilji in aktivnosti v letu 2018 

 

Cilji Aktivnosti Realizacija 

Opredelitev vizije, poslanstva in 
dolgoročnih ter kratkoročnih 
ciljev UKNU 

Dokončana Strategija razvoja Univerzitetne 
knjižnice Nove univerze.  

Cilj je bil 
realiziran. 

Samoevalvacijsko poročilo za 
leto 2017. 

Potrdi UO.  Cilj je bil 
realiziran. 

Knjižnični red; pravilnik o 
izposoji ter drugi uporabniški 
dokumenti. 

Dokumente je potrebno lektorirati in objaviti 
na spletni strani UKNU. 

Cilj je delno bil 
realiziran. 
Aktivnosti se 
nadaljujejo v 
2019. 

Uvedba davčne blagajne UKNU. Uvedba parametra COBISS – Izposoja – 
Evidentiranje in poravnava terjatev UKNU; 
Izpisi – Blagajniška priloga in Zbirnik. 

Cilj je bil 
realiziran. 

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

Cilj ni bil 
realiziran, 
prestavljen v leto 
2019. 

Ureditev izpisa Bibliografski 
kazalci uspešnosti za izvolitev v 
naziv na NU (COBISS-Sicris) 

Sicris – elektronski izpis vloge, točkovalnika 
in bibliografije, implementacija 24. 7. 2018, 
z upoštevanjem Meril za izvolitve v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 
in visokošolskih sodelavcev NU. 
 

Cilj je bil 
realiziran. 

Posodobitve cenika UKNU. Cenik knjižnice in založbe je potrebno sproti 
posodabljati. 

Stalna naloga. 

Članarina UKNU, ukinitev 
članarine EVRO-PF in FDŠ. 

Z izvedbo konverzije v pravem okolju se 
preneha plačevanje članarine COBISS za bazi 
EVROPF in FDS ter se začne plačevanje 
članarine za bazo UKNU glede na število s 
strani knjižnice zahtevanih licenc, minimalno 
2. 
 

Cilj je bil 
realiziran do dne 
11. 5. 2018.  
 

Ureditev formalnih podatkov za 
UKNU v COLIB. 
 

V bazi COLIB.SI ukinjeni zapisi za knjižnice, ki 
se ukinejo. Za knjižnico UKNU vnesen nov 
zapis. 

Cilj je bil 
realiziran do dne 
11. 5. 2018.  
 

Prenos sedeža UKNU - Iz Cankarjevega nabrežja 11 na mestni trg 
23, 1000 Ljubljana (prenovljen vhod). 

Cilj je bil 
realiziran. 

Obvestilo članom o uvedbi 
UKNU storitev. 

Knjižnici EVROPF in FDS oz. nova knjižnica 
UKNU mora poskrbeti za obveščanje članov v 
povezavi z združevanjem baz, da bodo člani 
vedeli o spremembah in uporabi servisa 
Moja knjižnica itd. 

Cilj je bil 
realiziran. 

Nova spletna stran UKNU - Postavitev nove strani z opisom vseh 
storitev: 

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

Cilj je bil 
realiziran. 

 

  

https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica
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Slika 2: Nova spletna stran UKNU
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2 KNJIŽNIČNA ZBIRKA 
 

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

najmanj dva izvoda 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. 2018 štela zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva UKNU 11.541 enot gradiva, ki so bile 

inventarizirane v COBISS.si.21 

 

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 

 

 

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.  

 

                                                           
21 Izpis Z-STA-01. 



 
12 UNIVERZITETNA KNJIŽNICA IN ZNANSTVENA ZALOŽBA                                 NOVA UNIVERZA 

2.1 Knjižnični odbor 

 

UKNU dopolnjuje lastno zbirko gradiva na različne načine. Knjižnični fond se dopolnjuje z nakupi, darovi 

in zameno ter sproti posodablja glede na predpisano študijsko literaturo, ki je navedena pri 

posameznih predmetih. Knjižnica tako neprestano skrbi za razvoj, dopolnjevanje in nadgradnjo 

knjižnične zbirke ter zagotavlja najmanj dva izvoda študijske literature za posamezen predmet. UKNU 

na področju knjižnične dejavnosti nadaljuje tudi z izgrajevanjem zaloge serijskih publikacij, v tiskani in 

e-obliki. Večina knjižnične zbirke je v prostem pristopu.  

Za namen nakupa knjižničnega gradiva je UKNU v letu 2018 organizirala in izvedla 5 potrditev 

relevantne študijske literature na Knjižničnih odborih. Dne 18. 10. 2018 je bil na NU sprejet sklep št. 

59/17 s katerim se je potrdila organizacija Knjižničnega odbora UKNU, v katerem sodelujejo naslednji 

člani: 

- Biblioteka UKNU, 

- Dekani fakultet, 

- Predstavniki RO, 

- Predstavniki UO. 

 

2.2 Prirast gradiva  

 

V letu 2018 je UKNU za izvajanje pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega procesa na univerzi in 

članicah pridobila 865 enot gradiva. Nekatalogiziranih in neinventariziranih je v letu 2018 ostalo 869 

enot gradiva, ki je bilo pridobljeno že v letu 2017. 

 

Tabela 2: Prirast knjižnega gradiva po načinu pridobivanja 2018 

Prirast knjižnega gradiva po načinu pridobivanja  

 Knjige, 
brošure 

Zaključna 
dela  

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Nabava  

 450 395 20 865 

Nekatalogizirano     

 160 0 709 869 

   

SKUPAJ  1.734 

 

 

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 2017/2018 je bilo s sklepi na fakultetah članicah (FDŠ in EVRO-PF) odobren nakup gradiva v 

vrednosti 10.000 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. 
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Slika 3: Gradivo UKNU 2014-2018 

 
 

2.3 Informacijski viri 

 

Poleg fizičnega gradiva je 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; 

 e-Gradbenik - Portal gradbenikov; 

 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 8.291 elektronskih serijskih 

publikacij in 255.720 elektronskih knjig.  
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2.3.1 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.22 Vnos del v repozitorij ReVis se je pričel po 

podpisu pogodbe o sodelovanju z Univerzo v Mariboru, dne 01. avgusta 2017.  

EVRO-PF (1.274 nalog) in FDŠ (647 nalog) imata med zasebnimi visokošolskimi zavodi največ gradiv 

objavljenih v repozitoriju ReVIS. Do vključno 13. 12. 2018 je bilo v repozitorij ReVis vnesenih 1.600 

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

dostop do polnih besedil zaključnih del v odprtem dostopu. Od tega je bilo 789 zaključnih del na novo 

oddanih v letu 2018, 634 zaključnih del pa je bilo objavljenih retrospektivno še za pretekla leta.  

V letu 2018 je Fakulteta za državne in evropske študije beležila 247.798 ogledov in 13.639 prenosov 
zaključnih del (644 nalog objavljenih), Evropska pravna fakulteta pa 197.158 ogledov zaključnih del in 
18.022 prenosov (1280 nalog objavljenih). Vsaka FDŠ naloga je bila v povprečju 21-krat prenesena, 
EVRO-PF pa 14-krat prenesena.23 
 

Slika 4: Statistika REVIS UKNU 2018

 

2.3.2 Lastne digitalne zbirke in informacijski viri 

 

2.3.2.1 Komentar ustave RS v okviru projekta DEUS 

 

UKNU je z začetkom leta 2018 pričela tudi z novim projektom financiranim s strani MIZŠ, v okviru 

katerega gradi Digitalno enciklopedijo slovenske ustavnosti in državnosti – DEUS kot prvo digitalno 

                                                           
22 Več na http://openscience.si/. 
23 V letu 2017 beleži FDŠ 45.696 ogledov zaključnih del in 787 prenosov (izposoja polnega besedila zaključne 
naloge), EVRO-PF beleži 3.834 ogledov zaključnih del in 49 prenosov. V letu 2018 beleži FDŠ 247.798 ogledov in 
13.639 prenosov, EVRO-PF pa 197.158 ogledov zaključnih del in 18.022 prenosov. 
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pravno knjižnico Slovenije. V letu 2018 je projektno delo obsegalo postavitev prosto dostopne 

podatkovne zbirke Komentarja ustave RS: e-kurs.si.  

Slika 5: Spletna stran Komentarja ustave RS na e-kurs.si 2018 

 

2.3.2.2 eUniverza 

 

Nova univerza gradi portal eUniverzo na: euniverza.eu, kjer so obsežne študijske vsebine v obliki 

videoposnetkov predavanj, študijskih videoposnetkov in ostalih gradiv (ppt prezentacije, članki, 

skripte, povzetki, kratki kvizi, etc.) članic Nove univerze. E-Univerza omogoča prilagodljivost študija 

posameznikovim potrebam in možnost individualnega tempa učenja. 

https://e-kurs.si/
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2.4 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 lastnih digitalnih zbirk in informacijskih virov. 

 

2.4.1 Kratkoročni cilji in aktivnosti v letu 2018 

 

Cilji Aktivnosti Realizacija 

Konverzija kataložnih baz 
COBISS.SI EVRO-PF in FDŠ v 
skupno bazo UKNU. 

- Združitev EVROPF in FDS COBISS baze v 
skupni katalog. 

Cilj je bil 
realiziran dne 
11. 5. 2018.  
 

Pridobitev uporabniških imen za 
UKNU. 

Ukinjenim knjižnicam se deaktivirajo 
uporabniška imena. Po konverziji lokalni 
administrator za bazo UKNU odpre uporabniška 
imena in dodeli ustrezna pooblastila za delo v 
segmentih Katalogizacija, Zaloga, Izpisi, 
Izposoja in Upravljanje aplikacij.  

Cilj je bil 
realiziran do 
dne 11. 5. 
2018.  
 

Vnos šifrantov, parametrov in 
števcev ter ostale nastavitve 
(npr. za nalepke) v bazo UKNU. 

V bazi UKNU se namestijo oz. ročno vnesejo 
lokalni šifranti glede na zapisnika o zalogi in 
izposoji za knjižnico UKNU. 
 

Cilj je bil 
realiziran do 
dne 11. 5. 
2018.  
 

Prenos in ureditev zaloge UKNU. - Skladno s potrjenim Zapisnikom o zalogi se v 
bazi UKNU namestijo/uredijo lokalni šifranti 
Format v signaturi, Oznaka podlokacije v 
signaturi, Interna oznaka v signaturi, UDK prosti 
pristop v signaturi, Statistika UDK, UDK skupina, 
Dobavitelj, Financer. 
 

Cilj je bil 
realiziran do 
dne 11. 5. 
2018.  
 

Uvedba UKNU v COBISS3. Po združitvi bodo posamezne lokalne baze 
(EVROPF in FDS) izločene iz COBISS/OPAC-a, 
COBISS+ ter iz vseh evidenc (npr. baza COLIB.SI). 
Ohranijo se le arhivske kopije vseh baz za 
morebitno preverjanje podatkov po združitveni 
konverziji (dostop do vsake posamezne baze bo 
knjižnicam na voljo za potrebe preverjanja 
podatkov, izdelave izpisov, statistik idr.). Na 
vzajemnem nivoju se tudi ne bo več prikazovala 
posamična zaloga za vse ukinjene knjižnice. 
Člani knjižnice se v Mojo knjižnico prijavljajo z 
novim nazivom knjižnice. 
 

Cilj je bil 
realiziran do 
dne 11. 5. 
2018.  
 

Knjižnični odbor UKNU. - Delovanje Knjižničnega odbora za nakup 
gradiva za zagotavljanje kakovostnih 

Stalna naloga. 
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študijskih gradiv iz predstavnikov članic 
NU, RO in študentov. 

Retrospektivna katalogizacija 
zaključnih del. 

- Odpravljen zaostanek v katalogizaciji 
zaključnih del. 

 

Cilj je bil 
realiziran do 
septembra 
2018. 

Retrospektivni vnos zaključnih 
del članic NU v Revis. 

- Pridobitev dovoljenj za objavo zaključnih 
del v repozitoriju. 

- Objava  564 zaključnih del EVRO-PF. 
- Objava  70 zaključnih del FDŠ. 

Cilj je bil 
realiziran. 

Dopolnitev segmentov COBISS 3 
za UKNU. 

- Vzpostavitev segmenta medknjižnične 
izposoje. 

- Vzpostavitev segmenta rezervacije 
gradiva. 

- Vzpostavitev delovanja Moja knjižnica v 
COBIB.si z vsemi funkcijami. 

Cilj je bil 
realiziran do 
decembra 
2018. 

KURS (Projekt DEUS, 1. faza). - Digitalizacija Komentarja ustave RS.  Cilj je bil 
realiziran. 

CROSSREF. - Vključitev UKNU v CROSSREF za pridobitev 
DOI za spletne publikacije. 

Cilj je bil 
realiziran. 

Uvedba oddaljenega dostopa za 
elektronske vire. 

- Oddaljen dostop prek Izuma za vse e-vire 
UKNU.  

Cilj je bil 
realiziran. 

Oddaja e-nalog. - Ukinitev oddaje fizičnih izvodov nalog za 
1. in 2. študijsko stopnjo na NU. Oddaja le 
e-izvodov, razen za 3. stopnjo. 

Cilj je bil 
realiziran. 

Portal eUniverza - Obsežne študijske vsebine v obliki 
videoposnetkov predavanj, študijskih 
videoposnetkov in ostalih gradiv (ppt 
prezentacije, članki, skripte, povzetki, kratki 
kvizi, etc.) članic Nove univerze. 

- Dosegljiva na portalu http://euniverza.eu/ 

Cilj je bil 
realiziran. 

Ažurnost kataloga COBISS.SI 
UKNU. 

Odpravek zaostanka v katalogizaciji, ki je nastal 
zaradi selitve in združevanja baz (2.306 enot 
gradiva). 
 

Cilj je bil delno 
realiziran. 
Aktivnosti se 
nadaljujejo v 
2019. 

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). 

- Novi postavitveni UDK za arhiv (zaključna 
dela). 

Cilj je bil delno 
realiziran. 
Aktivnosti se 
nadaljujejo v 
2019. 

Poenoten sistem evidentiranja 
in zaloge zaključnih nalog s 
postavitvijo posebej DIPL, DOK, 

- Zbirko zaključnih nalog je potrebno urediti 
na posebni lokaciji - arhiv, vse naloge 
morajo biti vnesene v sistem COBISS.  

Cilj je bil delno 
realiziran. 
Aktivnosti se 



 
18 UNIVERZITETNA KNJIŽNICA IN ZNANSTVENA ZALOŽBA                                 NOVA UNIVERZA 

MAG ali SPEC za posamezno 
članico NU. 

nadaljujejo v 
2019. 

Vnos zaključnih del v ReVIS. - Vse katalogizirane naloge morajo biti  
dosegljive v elektronski obliki v 
repozitoriju (retrospektivno in vzporedno) 

Cilj je bil delno 
realiziran. 
Aktivnosti se 
nadaljujejo v 
2019. 

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

- Pridobitev DOI za posamezne članke. 
- Retrospektivna digitalizacija in objava 

člankov na spletu. 

Cilj je bil delno 
realiziran. 
Aktivnosti se 
nadaljujejo v 
2019. 

 

 

 

Slika 6: Uporabniki v UKNU, 2018 
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3 IZPOSOJA GRADIVA IN DELO Z UPORABNIKI 
 

3.1 Člani 

 

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

visokošolskem zavodu.24 V letu 2018 je bilo potencialno število uporabnikov knjižnice UKNU ocenjeno 

na 3.526 oseb (skupno število vseh potencialnih uporabnikov FDŠ,25 EVRO-PF26 in FSMŠ27). V primerjavi 

z letom 2017, ko je bilo v knjižnico včlanjenih skupaj 1.181 uporabnikov, je bilo uporabnikov v letu 2018 

skupaj 1.298, torej za skoraj 10 % več. V letu 2018 je bilo v knjižnico UKNU tako vpisanih 34 % vseh 

potencialnih uporabnikov. 

 

 

Tabela 3: Člani UKNU (2014-2018) 

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 
 

 

 

Med potencialnimi uporabniki, ki so v letu 2018 postali tudi člani knjižnice je opazen porast zaposlenih 

na univerzi in članicah. Procent včlanjenih v tej kategoriji uporabnikov se je namreč povečal za 3 %, 

predvsem na račun večjega vpisa visokošolskih učiteljev, ki so z vpisom pridobili možnost uporabe 

oddaljenega dostopa do informacijskih virov UKNU.   

 

 

 

 

                                                           
24 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. 
25 FDŠ: ocenjeno na 1200 oseb (1138 vseh vpisanih študentov, 18 zaposlenih in 44 pedagoških in raziskovalnih 
delavcev). 
26 EVRO-PF: ocenjeno na 2296 oseb (2212 vseh vpisanih študentov, 18 zaposlenih in 66 pedagoških in 
raziskovalnih delavcev). 
27 FSMŠ: ocenjeno na 30 oseb (4 vseh vpisanih študentov, 3 zaposlenih in 23 pedagoških in raziskovalnih 
delavcev). 
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Tabela 4: Kategorije uporabnikov UKNU v procentih (2017 in 2018) 

Kategorije uporabnikov 
 

 v letu 2017  v letu 2018 

Študenti dodiplomski, redni 43  39 

Študenti dodiplomski, izredni 25 21 

Študenti podiplomski 29 33 

Zaposleni na univerzi in članicah 2 5 

Tuji državljani 1 1 

Drugi  0 1 

 

3.2 Izposoja gradiva 

 

V primerjavi z letom 2017, ko je bilo skupaj v sistemu COBISS zabeleženih 1.716 vseh transakcij, se je 

število vseh zabeleženih transakcij v letu 2018 povečalo za kar 256 %. Skupaj je bilo v letu 2018 namreč 

6.114 transakcij za vse vrste gradiva v sistemu COBISS UKNU (izposoja na dom, izposoja v čitalnico, 

podaljšanje roka izposoje, sprememba datuma poteka, transakcija v čitalnici, podaljšanje preko 

COBISS/OPAC-a). 

 

Tabela 5: Izposoja UKNU (2014-2018) 

Izposoja EVRO-PF FDŠ UKNU 

2014 
Fizično gradivo 1.110 709 X 
Drugi viri - - X 
 
2015 
Fizično gradivo 1.102 1.037 X 
Drugi viri - - X 
 
2016 
Fizično gradivo 990 582 X 
Drugi viri - - X 
 
2017 
Fizično gradivo 1.383 333 1.716 
Drugi viri: 774 323 1.181 
 
2018 
Fizično gradivo - 6.114 
ReVis: 13.639 18.022 31.661 
 

3.3 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. Povečanje izposoje gradiva, članstva in obiska UKNU. 
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3.3.1 Kratkoročni cilji in aktivnosti v letu 2018 

 

Cilji Aktivnosti Realizacija 

Enotna vpisnica v UKNU. Nadaljevanje sistema enotne knjižnične 
vpisnice za vse študente NU ter  poenotenje 
sistema vpisne številke (vpisna številka člana je 
hkrati tudi vpisna številka študenta). 

Stalna naloga.  
 

Izobraževanje in uvajanje 
uporabnikov v uporabo UKNU. 

- Organizacija izobraževanja za uporabnike 
za uporabo in iskanje po podatkovnih 
bazah, iskanje primernih znanstvenih 
virov, uporabo repozirotija ipd.  

- Promocijske aktivnosti za spodbujanje 
izposoje fizičnega gradiva UKNU in iskanje 
po virih (brošure, letaki, e-Novice). 

Stalna naloga.  
 

Nabava knjižničnega gradiva in 
informacijskih virov za podporo 
študijskega procesa, skladno s 
letnim planom, učnimi načrti in 
proračunom potrjenim s strani 
UO. 
 

- Knjižnični odbor, darovi, zamena, obvezni 
izvod, lastna izdaja. 

Stalna naloga.  
 

Sodelovanje v konzorcijih za 
nabavo e-virov (NUK in CTK) za 
optimalno zagotovitev dostopa 
so svetovnih baz podatkov za 
vse uporabnike. 
 

V letu 2018 je UKNU podpisala 6 pogodb za 
nabavo e-virov. 

Cilj je bil 
realiziran. 

Oddaljen dostop do 
elektronskih virov in baz. 
 

Oddaljen dostop bo urejen v delujoči UKNU. Cilj ni bil 
realiziran. 
Aktivnost je 
prenesena v 
leto 2018. 

Ureditev sodelovanja s Pravno 
fakulteto v Ljubljani za možnost 
sodelovanja pri nabavi in 
dostopu do posebnih pravnih 
baz in hkrati ocena stroškov 
(Beck Online, Hein Online, 
Westlaw International oz. druge 
pomembne baze). 

Predlog za sodelovanje bo podan ob 
dokončanju UKNU. 

Cilj ni bil 
realiziran. 
Aktivnost je 
prenesena v 
leto 2019. 
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4 MATERIALNI POGOJI: LOKACIJA IN URNIK ODPRTOSTI KNJIŽNICE UKNU 
 

Za univerzitetne knjižnice je priporočljivo, da imajo za izvajanje dejavnosti posebno zgradbo, 

prostorsko umeščeno tako, da je v središču univerzitetnega kampusa oziroma čim lažje dostopna 

uporabnikom z univerze.28 

 

Študijski proces na članicah NU se izvaja na različnih lokacijah: 

 

1. Vse članice izvajajo predavanja in izpite na lokaciji v Ljubljani29 

2. Vse članice organizirajo dogodke povezane s študijem in znanstvenim raziskovanjem ter druge 

strokovne dogodke na lokaciji v Ljubljani, 

3. Nova univerza in sedež v Novi Gorici, 30 skupne dogodke (npr. seje) pa organizira tudi na lokaciji 

v Ljubljani,31  

4. EVRO_PF ima prostore še v Novi Gorici,32 

5. FDŠ ima prostore še v Kranju,33 predavanja pa izvaja še v Gimnaziji Franceta Prešerna Kranj34 

in v Mariboru,35 

6. FSMŠ je sedež fakultete prenesla iz Brda pri Kranju na lokacijo v Ljubljano.36 

 

Skladno s težiščem vseh članic univerze, ki je hkrati tudi presek lokacij in središčna točka mreže fakultet 

članic univerze, je bila nova centralna enota UKNU organizirana na lokaciji v Ljubljani. Centralna nota 

UKNU je tako na sredi med različnimi lokacijami, kjer izobraževalni proces poteka. 

 

V Strokovnih standardih in priporočilih je navedeno, da morajo biti prostori visokošolske knjižnice 

primerno veliki, dobro načrtovani, optimalno uporabni in varni za hranjenje ter uporabo knjižničnega 

gradiva, za uporabnike in zaposlene ter za opravljanje knjižničnih storitev oziroma za izvajanje 

programa knjižnice.37  

 

V prostorih morajo biti zagotovljeni tudi primerni okoljski pogoji, kot so ustrezna osvetlitev, 

prezračevanje, zvočna zaščita, temperatura in vlaga. Zagotovljena mora biti možnost širitve prostorov 

oziroma njihovega prilagajanja spremenjenim potrebam uporabnikov in spremembam v ponudbi 

storitev ter informacijskih virov. 

 

                                                           
28 Glej Strokovne standarde in priporočila, str. 13 
29 EVRO-PF, FDŠ in FSMŠ, naslov: Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana 
30 Naslov: Delpinova ulica 18/b, 5000 Nova Gorica 
31 Naslov: Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana 
32 Naslov: Delpinova ulica 18/b, 5000 Nova Gorica 
33 Naslov: Predoslje 39, 4000 Kranj 
34 Naslov: Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj (Gimnazija spada pod študijski center Kranj) 
35 Naslov: Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor (akreditiran študijski center) 
36 Naslov: Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana 
37 Skladno s svetovnimi smernicami. Glej npr. ameriške smernice za visokošolske knjižnice: 
http://www.wbdg.org/building-types/libraries/academic-library  

http://www.wbdg.org/building-types/libraries/academic-library
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4.1 Zgodovinski okvir  

4.1.1 Nekdanja Knjižnica Fakultete za državne in evropske študije  

 

FDŠ je imela knjižnico od leta do leta 2017 na Brdu pri Kranju v prostorih Oranžerije, v zgornjem 

nadstropju stavbe v parku Brdo pri Kranju, naslov Predoslje 39, 4000 Kranj. Merila je 30 m2 in obsegala: 

- skupni prostor z gradivom v prostem pristopu in izposojevališčem, 

- skladiščni prostor za zaključne naloge postavljene po zaporedni številki, 

- arhivski prostor za arhiv zaključnih nalog, 

- arhivski prostor za založbo. 

 

V Oranžeriji v pritličju fakulteta FDŠ izvaja predavanja in razne dogodke, kot je npr. spomladanska šola. 

Vendar sta lokacija in urnik odprtosti knjižnice FDŠ kljub bližini mesta predavanj za študente FDŠ 

razmeroma neugodna iz več razlogov: 

- gibalno ovirani študenti imajo dostop do knjižnice onemogočen zaradi stopnic; 

- študenti, ki obiskujejo predavanja, težko obiščejo knjižnico, saj urnik odprtosti knjižnice ni 

prilagojen urniku predavanj;38 

- knjižnica je odprta le dva dni na teden;39 

- referat se nahaja v Hotelu Brdo (na drugi lokaciji na Brdu kot knjižnica). Študenti, ki imajo opravke 

v referatu, se redko odločijo za obisk knjižnice, razen po izrecnem navodilu mentorjev (npr. ob 

pripravi zaključnih nalog). 

 

Obisk knjižnice je bil iz navedenih razlogov na FDŠ zelo nizek. Poleg tega je veliko študentov FDŠ 

zaposlenih na ministrstvih in drugih vladnih organih, na upravnih enotah itd. knjižnica na Brdu jih je s 

tega vidika odročna, zato raje naročajo gradivo iz knjižnice FDŠ za izposojo na lokaciji Ljubljana – v 

knjižnici EVRO-PF - ali preko medknjižnične izposoje v njihovi lokalni splošni knjižnici.  

 

4.1.1 Nekdanja Knjižnica Evropske pravne fakultete 

 

V letu 2012 je EVRO-PF za potrebe postavitve knjižnice najela dodatne prostore na sedežu fakultete v 

Novi Gorici, v letu 2015 pa uredila selitev enote knjižnice EVRO-PF v Ljubljano, kjer članica NU izvaja 

predavanja. Od tega leta je delovala knjižnica EVRO-PF na Cankarjevemu nabrežju 11 v Ljubljani. 

Nahajala se je v pritličju stavbe na naslovu Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana v prostoru s 60 m2, 

ki je obsegal: 

- skupni prostor z gradivom v prostem pristopu in izposojevališčem ter zalogo zaključnih nalog 

(postavitev po UDK), 

- arhivski prostor za arhiv zaključnih nalog, 

- arhivski prostor za založbo. 

 

Na lokaciji v Ljubljani izvaja fakulteta EVRO-PF še razne dogodke, kot so npr. mednarodne konference. 

EVRO-PF velik del predavanj izvaja fakulteta v Novi Gorici, kjer je sedež fakultete in Nove univerze. Na 

isti lokaciji v Ljubljani izvaja program / predavanja tudi FDŠ (dislocirana enota), predavanja pa so v 

                                                           
38 Predavanja so večinoma popoldne, od 16 dalje. Knjižnica je uradno odprta do 16.30 ure. 
39 Ob obstoječem kadru je daljši urnik odprtosti težaven.  



 
24 UNIVERZITETNA KNJIŽNICA IN ZNANSTVENA ZALOŽBA                                 NOVA UNIVERZA 

Ljubljani predvidena še za Fakulteto za slovenske in mednarodne študije (njen sedež bo prenesen na 

lokacijo v Ljubljano).  

 

Lokacija in urnik odprtosti knjižnice EVRO-PF je imela za uporabnike več prednosti in slabosti. Lokacija 

je za izvajanje knjižnične dejavnosti zelo primerna iz več razlogov: 

- lokacija v centru Ljubljane je v središču Slovenije in dobro dostopna iz različnih krajev / regij po 

Sloveniji; 

- gibalno ovirani študenti imajo dober dostop do knjižnice, saj se knjižnica nahaja v pritličju, vhod pa 

je opremljen s ploščadjo za invalidski dostop; 

- lokacija v centru Ljubljane omogoča uporabnikom hiter dostop do drugih knjižnic, fotokopirnic, 

knjigarn oz. druge infrastrukture; 

- študenti, zaposleni na vladnih uradih, ministrstvih ter po drugih službah v bližini Ljubljane, imajo 

dober in hiter dostop do knjižnice;  

- knjižnica nudi vse gradivo v prostem pristopu in za izposojo na dom, izposoja tudi čitalniško za čas 

izpitov; 

- študenti se v knjižnici učijo pred izpiti, ob študiju počakajo na uro izpita; 

- referat se nahaja neposredno v bližini knjižnice, stavba pa je opremljena z dvigalom za primer 

nezmožnosti uporabe stopnic. Povezava med študenti, profesorji, referatom in knjižnico je 

učinkovita.  

 

Lokacija je za knjižnično dejavnost neugodna iz treh razlogov: 

- parkirišča v centru Ljubljane so draga, čeprav so v neposredni bližini stavbe; 

- knjižnica EVRO-PF je bila odprta samo tri(3) dni na teden, urnik odprtosti knjižnice ni bil prilagojen 

urniku predavanj. 40 

- študenti na drugih lokacijah (npr. v Novi Gorici) želijo občasno izposojo na lokaciji predavanj. 

 

Obisk knjižnice EVRO-PF je bil iz navedenih razlogov na EVRO-PF razmeroma dober in se povečuje. Prav 

tako je primerna povezanost knjižnice z drugimi visokošolskimi in splošnimi knjižnicami, založbami, 

knjigarnami, fotokopirnicami itd. Konstantna je tudi dejavnost medknjižnične izposoje.  

 

4.2 Selitev in ureditev prostorov UKNU 

 

Selitev fizičnega gradiva knjižnic FDŠ in EVRO-PF je potekala po v naprej predvidenem planu in 

organiziranih dejavnostih v letu 2017. Knjižnica UKNU deluje od decembra 2017 v lastnih prostorih, ki 

merijo skupaj več kot 160 m2 uporabne površine (centralna enota in dva arhiva knjižnice in založbe). 

Odprta je pet dni na teden, od ponedeljka do petka, od 10.00 do 18.00 ure, kar zagotavlja skoraj 2.000 

delovnih ur na leto. 

 

UKNU uporabnikom zagotavlja primeren prostor za študij in raziskovanje. V letu 2018 so uporabnikom 

v Centralni enoti UKNU v Ljubljani zagotovljena čitalniška mesta z računalniki in lastnim brezplačnim 

ter brezžičnim dostopom do spleta ter e-virov. Vpisnina v knjižnico je za vse študente fakultet članic 

NU in zaposlene na NU in članicah brezplačna. 

 

                                                           
40 Predavanja so večinoma popoldne, od 16 dalje. Knjižnica je uradno odprta do 16.30 ure. 
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Strategija razvoja UKNU ob tem predvideva postopno širitev prostorov, ki bodo v nadaljnjih desetletjih 

omogočila vsaj 70 čitalniških mest s primernimi mizami za študij.  

 

Vsi tehnični pregledi zaključnih nalog se izvajajo na enem mestu, komunikacija poteka preko enega 

skupnega e-poštnega predala in telefona. Vodi se skupen arhiv zaključnih nalog v e-obliki in v fizični 

obliki. 

 

Uvedena je skupna Knjigarna Nove univerze za prodajo študijske in druge znanstvene literature na 

enem uveljavljenem mestu. Enotna so naročila preko skupnega spletnega obrazca, prav tako je enoten 

cenik. Nakup študijskega gradiva je mogoč na enem mestu, za vse študente enako z enotnim obrazcem 

in enotnim plačilnim sistemom (davčna blagajna). Knjige študenti naročajo tudi prek referatov. 

4.2.1 Centralna enota Ljubljana - UKNU 

 

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 Cankarjevem nabrežju 11 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 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. Uporaba spletnih storitev knjižnice je omogočena vsem članom knjižnice z vseh lokacij 

univerze in z oddaljenim dostopom. 

4.2.2 Enote UKNU na lokacijah izvajanja študijskih programov članic NU 

 

Strateški načrt razvoja UKNU predvideva organizacijo naslednjih enot UKNU: 

- Enota Kranj za FDŠ na lokaciji v Kranju, 

- Enota Nova Gorica za EVRO-PF na lokaciji v Novi Gorici, 

- Enota Maribor – FDS2 na lokaciji v Mariboru. 
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Zbirke bodo vključevale priročno zbirko študijskega gradiva, ki zajema  izvode obveznega študijskega 

gradiva, učbenike ter publikacije fakultete oz. univerzitetne založbe. Gradivo bo na voljo na zahtevo 

neposredno v referatu fakultete. Uporabniki bodo lahko izposojeno gradivo prav tako  vrnili v referatu 

ali knjigomatu.  

 

Enote UKNU bodo odprte v času uradnih ur referatov oz. fakultet.  

4.3 Dolgoročni cilji 

 

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

uporabnike na vseh lokacijah NU. 

2. Vzpostavitev učinkovitega knjižničnega sistema UKNU. 

 

4.3.1 Kratkoročni cilji in aktivnosti v letu 2018 

 

Cilji Aktivnosti Realizacija 

Organizacija Enote Kranj Priprava prostorov v teku. Cilj je bil delno 
realiziran. 
Aktivnost 
poteka še v letu 
2019. 

Organizacija Enote Nova Gorica Priprava prostorov v teku. Cilj je bil delno 
realiziran. 
Aktivnost 
poteka še v letu 
2019. 

Omogočanje izposoje na vseh  
lokacijah izvajanja predavanj.  

Uvedba priročne knjižnice ali knjigomata na 
posameznih enotah UKNU. 

Cilj je bil delno 
realiziran. 
Aktivnost 
poteka še v letu 
2019. 

Omogočanje izposoje na vseh  
lokacijah izvajanja predavanj. 

Uvajanje zaposlenih referentk v delo s 
programom COBISS (po zagonu skupne baze 
UKNU). 

Cilj je bil delno 
realiziran. 
Aktivnost 
poteka še v letu 
2019. 

Zagotovitev primernega 
prostora za knjižnične 
dejavnosti, ki niso neposredno 
povezane z uporabniki – 
katalogizacija, medknjižnična 
izposoja.  

Prostor za posebne naloge knjižnice na lokaciji 
v Ljubljani je organiziran v okviru delovnega 
mesta za podporo uporabniškega servisa.  
V načrtu prenova prostorov knjižnice.  

Cilj je bil delno 
realiziran. 
Aktivnost 
poteka še v letu 
2019. 
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5 SODELOVANJE UKNU V RAZISKOVALNO RAZVOJNI DEJAVNOSTI UNIVERZE 
 

5.1 Vodenje bibliografij  

 

Ena od primarnih nalog visokošolskih in znanstveno-raziskovalnih knjižnic je vodenje bibliografij 

raziskovalcev, s čimer se podpira znanstveno-raziskovalna dejavnost na fakultetah članicah NU. 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 v UKNU je bilo v letu 2018 kreiranih 450 

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

58 % porast v primerjavi z letom 2017 (skupaj 285 zapisov v UKNU). 

 

5.2 Projekt DEUS 

 

Poleg navedenega je UKNU v letu 2017 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 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 predvideva naslednje vsebine: 

- e-Komentar Ustave Republike Slovenije po posameznih členih (KURS) – realizacija 2018;  

- 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. 
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Portal bo omogočal in podpiral študij na daljavo, spletno dosegljivost virov ter širšo dostopnost 

literature. 

5.3 Dolgoročni cilji 

 

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

uporabnike na vseh lokacijah NU. 

2. Vzpostavitev učinkovitega knjižničnega sistema UKNU. 

 

5.3.1 Kratkoročni cilji in aktivnosti v letu 2018 

 

Cilji Aktivnosti Realizacija 

Aktivna podpora znanstvene 
odličnosti na članicah NU 

V letu 2018 je bilo v sistemu COBISS kreiranih 
450 zapisov za fakultete članice NU. 

Cilj je bil 
realiziran. 

Organizacija digitalne knjižnice 
študijskih gradiv za potrebe 
izobraževanja na NU. 

- Realizacija 1. faze projekta DEUS. Cilj je bil delno  
realiziran. 
Aktivnost 
poteka dalje v 
letu 2018. 

 

 

Slika 7: Zbirka UKNU v prostem pristopu in čitalnica, 2018
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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.  

 

Slika 8: Knjige znanstvene založbe NU, 2018 

 
 

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),41 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. 

 

                                                           
41 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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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 

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 2018 izdajala najnovejše raziskovalne dosežke s področij 

delovanja članic univerze v obliki: 

- znanstvenih monografij; ter 

- digitalnih in fizičnih izdaj učbenikov in zbornikov. 

 

6.1 Sofinanciranje ARRS in izdajanje drugih publikacij  

 

V letu 2018 je pridobila sofinanciranje ARRS za izdajo naslednjih znanstvenih monografij: 

- znanstveno monografijo Slovenija na razpotju - geneza varstva človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin v slovenski družbi, avtor Jernej Letnar Černič; 

- znanstveno monografijo Geopolitični vidiki slovenske osamosvojitve in državnosti, avtor 

Dimitrij Rupel;  

- znanstveno monografijo Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja, avtorica Anja 

Strojin Štampar; ter 

- Vivitur ingenio: renesančni mojstri knjižne grafike na Slovenskem, avtorica Ines Vodopivec.  

 

Ob tem je znanstvena založba NU v letu 2018 izdala še: 

- Učinkovita raba energije in stavbe [Elektronski vir]: učno gradivo k temi za predmet: 

Energetska infrastruktura : PMIN I, avtorica Marjana Šijanec-Zavrl; 

- Tehnična navodila za izdelavo zaključnih del [Elektronski vir], avtorici Ines Vodopivec, Ana 

Češarek; 

- Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji, strokovna monografija, avtorji Jernej 

Letnar Černič et al.;   

- Program nacionalne in ustavne osvoboditve Slovenije 1987-1988. Prispevki za slovenski 

nacionalni program (1987); 

- Zbornik prispevkov [Elektronski vir] = Conference proceedings: mednarodna doktorska 

znanstveno-raziskovalna konferenca (7 ; 2018 ; Ljubljana). 

- The future of the rule of law and democracy in Europe [Elektronski vir]: abstracts booklet, 

konferenčni zbornik. 

 

6.2 Dolgoročni cilji 

 

1. Vzpostavitev učinkovite produkcije znanstvene založbe z primernim razmerjem med stroški 

izida, nakupno ceno posameznega izvoda in kvaliteto vsebin ter izdelave. 

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

zaposleni na NU. 
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6.2.1 Kratkoročni cilji in aktivnosti v letu 2018 

 

Cilji Aktivnosti Realizacija 

Pridobitev sofinanciranja za 
izdajo del v založbi NU 

- Poziv avtorjem za predložitev del in 
sodelovanje na razpisu ARRS za pridobitev 
sofinanciranja znanstvenih del. 

- V letu 2018 je založba pridobila 
sofinanciranje ARRS za 4 knjige.  

Cilj je bil 
realiziran. 

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

- Izdaja študijskih gradiv. 
- Izdaja zbornikov.  

 

Stalna naloga. 

Uvedba DOI številke za e-
identifikacijo revij. 

- Vključitev UKNU v CROSSREF za pridobitev 
DOI za spletne publikacije - identifikator 
digitalnega objekta (ali okrajšava DOI, 
Digital Object Identifier). 

- Kot ponudnik storitve DOI za NU se izbere 
Crossref, pri katerem letna članarina znaša 
$275 ter $1 na enoto gradiva, ki je lahko 
knjiga ali članek. Članica postane ZZNU. 

Cilj je bil 
realiziran. 

Izdaja učbenikov in drugih 
študijskih gradiv. 

- Založba je v letu 2018 izdala 4 študijska 
gradiva ter dva zbornika s konference v e-
obliki. 

Cilj je bil 
realiziran. 

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

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

- Urejanje mednarodne bibliografske 
kontrole (CIP); 

- Urejanje mednarodnega identifikatorja 
(ISBN) za knjige;  

- 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. 

Cilji so bili 
realizirani. 

Aktivna promocija založniške 
dejavnosti.  

Udeležba na naslednjih sejmih: 
- Slovenski dnevi knjige v Mariboru 
- Sejem akademske knjige LIBER.AC 2018 

Cilja sta bila 
realizirana. 

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 2019. 

Organizacija digitalne knjižnice 
študijskih gradiv za potrebe 
izobraževanja na NU. 

V letu 2018 je UKNU predlagala nov razvojni 
projekt DEUS – pravna Digitalna enciklopedija 
in učilnica Slovenije.  

Cilj je bil delno  
realiziran. 
Aktivnosti še 
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potekajo v letu 
2019. 

Uvedba centralizacije in 
racionalizacije dela založbe NU  
 

Elektronski obrazec za spremljanje naročil na 
enotni spletni strani založbe; 
Centralizirana prodaja (določanje cen, vodenje 
evidenc prodaje, posodobitve cenikov); 
Organizacija finančnega poslovanja izdajanja, 
tiska, naročanja in prodaje  

Stalna naloga. 

Uvedba novih načinov prodaje 
knjig iz založbe. 

Ureditev prodaje prek tujih in slovenskih 
spletnih ponudnikov – npr. Amazon, Emka. 
 

Cilj je bil delno  
realiziran. 
Aktivnosti še 
potekajo v letu 
2019. 

Prenos in/ali integracija 
obstoječe spletne strani 
Dignitas v novo spletno stran 
Nove univerze ter objava 
člankov na OJS. 

Spletna stran revije in že objavljene vsebine se 
prenesejo iz strežnika na FDŠ na novo spletno 
stran, ki deluje v okviru Nove univerze ali se 
vsebine le poveže za lažje in kvalitetnejše 
upravljanje in iskanje. 

Cilj je bil delno  
realiziran. 
Aktivnosti še 
potekajo v letu 
2019. 

Objava člankov na spletnih 
portalih ter sorodnih virih 

Vključitev revij v spletne portale in arhive za 
učinkovitejšo promocijo in boljšo vidnost revije 
doma in v tujini skladno z Uredniškim in 
poslovnim projektom revije Dignitas. 

Stalna naloga. 

 

7 KADROVSKI NAČRT UKNU 
 

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

obdobje 2012−2020) navajajo na str. 14, da mora visokošolska knjižnica »imeti ustrezno število in 

strukturo zaposlenih, ki morajo biti sposobni  organizirati, vzdrževati in razvijati knjižnično zbirko ter 

zagotavljati informacijske in referenčne storitve skladno s poslanstvom in cilji knjižnice oziroma 

visokošolskega zavoda ter skladno s potrebami pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega osebja ter 

študentov.«  

 

Za zagotavljanje ustrezne strokovne podpore izobraževalnemu in raziskovalnemu sistemu na Novi 

univerzi je nujno potrebno primerno, načrtno, učinkovito in kvalitetno usposabljanje zaposlenih v 

UKNU. V ta namen, je za delavce UKNU predvideno dolgoročno usposabljanje z namenom: 

- pridobivanja kvalifikacij za izvedbo informacijsko-dokumentacijske podpore, 

- spremljanja in uvajanja novosti v knjižnični sistem UKNU skladno z razvojem visokošolskega 

knjižničarstva v Sloveniji in po svetu, 

- podpore izobraževalnega sistema univerze z omogočanjem hitrega in učinkovitega dostopa do 

gradiv (v e-obliki in fizično) za dvig kakovosti izobraževanja, 

- podpore raziskovalcev univerze pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti za doseganje 

znanstvene odličnosti, 

- zagotavljanja kakovosti bibliografskih podatkov v vzajemni bibliografski bazi. 
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7.1 Izobraževanja kadrov UKNU v letu 2018 

 

Vodja UKNU se je v letu 2018 udeležila usposabljanj, ki jih je organizirala Zveza bibliotekarskih društev 

Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica in sorodne ustanove, v okviru katerih vodja pridobi 

ustrezna znanja in kvalifikacije za delo s posebnimi skupinami uporabnikov, za svetovanje in pomoč 

študentom ter drugim deležnikom. V letu 2018 so to bila naslednja izobraževanja: 

- Komuniciranje z različnimi vedenjskimi profili uporabnikov, NUK, 17. maj 2018. 

- Odprti dostop v humanistiki, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 22. maj 2018. 

 

Vodja se je kot aktivna udeleženka udeležila ZBDS posvetovanja z naslovom »Standardi in knjižnice«, 

ki je potekalo 27. in 28. septembra 2018 v Mariboru. Posvet je organizirala sekcija ZBDS: visokošolske 

in specialne knjižnice.  

 

Poleg navedenih usposabljanj naj bi vodja UKNU za pripravo bibliografij pridobila dovoljenja COBISS3 

B2 in C, kar je bilo v letu 2018 preloženo v nadaljnje leto. Po opravljenih tečajih mora kandidatka za B2 

in C narediti po 10 testnih zapisov in opraviti izpit za posamezno vrsto gradiva.  

 

Z uvedbo skupne UKNU COBISS3 baze je bilo potrebno celotno zalogo knjižnega gradiva ponovno 

inventarizirati in opremiti z novimi nalepkami ter UDK postavitvijo. Vključili so se novi segmenti, kot so 

medknjižnična izposoja, blagajna in rezervacije gradiva. V ta namen se je zaposlena bibliotekarka 

udeležila naslednjih izobraževanj: 

- Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja (3 dni v Ljubljani, 22.-24. januar), obvezen 

tečaj za 1 zaposlenega v knjižnici. 

- Uporaba programske opreme COBISS3/Medknjižnična izposoja (22. – 24. oktober v 

Mariboru),obvezen tečaj za 1 zaposlenega v knjižnici.  

- Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga (2 dni, 17.-8. marec), ki 

bo omogočil delavki prevzemanje iz COBISS-a. 

- Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija - začetni tečaj (5 dni, 21.-25. maj), ki je 

osnova za pridobitev licence za vzajemno katalogizacijo.  

- Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS.SI 

(4.-8. junij, NUK Ljubljana).  

 

Zaposlena je opravila tudi 30 testnih zapisov in izpit za pridobitev licence za katalogizacijo 

monografskega gradiva COBISS A.  

 

7.2 Dolgoročni cilji 

 

1. Primerna usposobljenost kadra. 

2. Enoten in na ravni članic NU usklajen kadrovski načrt UKNU. 
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7.2.1 Kratkoročni cilji in aktivnosti v letu 2018 

 

Cilji Aktivnosti Predvidena 
realizacija 

Usposabljanje vodje knjižnice. 
 

- Komuniciranje z različnimi vedenjskimi 
profili uporabnikov, NUK, 17. maj 2018. 

- Odprti dostop v humanistiki, Filozofska 
fakulteta, Univerza v Ljubljani, 22. maj 
2018. 

- ZBDS posvetovanje z naslovom »Standardi 
in knjižnice«, 27. in 28. september 2018, 
Maribor 

 

Cilj je bil 
realiziran. 

Usposabljanje vodje knjižnice. Dovoljenja COBISS B2 in C. Cilj ni bil 
realiziran. 
Aktivnost je 
prenesena v 
leto 2020. 

Usposabljanje zaposlene 
bibliotekarke. 
 

- Uporaba programske opreme 
COBISS3/Izposoja (3 dni v Ljubljani, 22.-24. 
januar), obvezen tečaj za 1 zaposlenega v 
knjižnici. 

- Uporaba programske opreme 
COBISS3/Medknjižnična izposoja (22. – 24. 
oktober v Mariboru),obvezen tečaj za 1 
zaposlenega v knjižnici.  

- Uporaba programske opreme 
COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga (2 
dni, 17.-8. marec), ki bo omogočil delavki 
prevzemanje iz COBISS-a. 

- Uporaba programske opreme 
COBISS3/Katalogizacija - začetni tečaj (5 
dni, 21.-25. maj), ki je osnova za pridobitev 
licence za vzajemno katalogizacijo.  

- Katalogizacija monografskih publikacij: 
tečaj za bodoče aktivne udeležence 
sistema COBISS.SI (4.-8. junij, NUK 
Ljubljana).  

- Licenca COBISS A.  

Cilj je bil 
realiziran. 
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8 FINANČNO POSLOVANJE UKNU IN ZNANSTVENE ZALOŽBE V LETU 2018 
 

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. 

 

Za nakup knjižnega gradiva in informacijskih virov v knjižnici UKNU je bilo v letu 2018 skupaj porabljenih 

25.924,37 EUR. Za namen založniške dejavnosti je bilo skupaj porabljenih sredstev 41.666,49 EUR. 

8.1 Finančno poslovanje UKNU 

 

Tabela 6: Odstotek sredstev po stroškovniku UKNU, 2018 

Postavka Delež v % 

Letna nabava gradiva 45 % 

Knjižno (fizično) gradivo 25 % 

Informacijski viri 20 % 

Drugi letni stroški 39 % 

Repozitorij ReVIS 9,5 % 

Letno članstvo v COBISS 3 % 

UDC licenca NUK 0,5 % 

Študentsko delo 26 % 

Posebni stroški 16 % 

Izpis za habilitacije 3 % 

Avtorski honorarji 13 % 

SKUPAJ 100 

Vir: računovodstvo UKNU, 2019 

Slika 9: Prikaz odstotka sredstev UKNU po deležih, 2018 
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8.2 Finančno poslovanje Znanstvene založbe 2018 

 

 

Tabela 7: Odstotek sredstev po stroškovniku znanstvene založbe Nove univerze, 2018 

Postavka Delež v % 

Izdaja znanstvenih publikacij 45 % 

Razvojni projekt DEUS 39 % 

Poraba sredstev – drugo 16 % 

SKUPAJ 100 

Vir: računovodstvo UKNU, 2019 

 

Slika 10: Prikaz odstotka sredstev znanstvene založbe Nove univerze po deležih, 2018 
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Izdaja znanstvenih publikacij Razvojni projekt DEUS Poraba sredstev – drugo


