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Izvleček: 

Depozitarna funkcija Univerzitetne knjižnice Maribor ima dolgoletno tradicijo, saj je bilo prvo 
sistematično pridobivanje tiskov, nastalih na področju Slovenije, opredeljeno že leta 1918 s pravico do 
pridobivanja obveznih izvodov publikacij. Depozitarna funkcija omogoča varovanje premične kulturne 
dediščine, ki jo predstavlja pisana beseda, fizično opredmetena v knjigah. V zadnjem obdobju je UKM 
postala tudi depozitarna knjižnica Univerze v Mariboru, s čimer poskrbi tudi za trajno hranjenje tiskov 
znanstvenoraziskovalnega dela mariborske univerze. 

Opredelitev depozitarne funkcije v zakonskih predpisih ne pomeni, da se le-ta ni izvajala tudi v letih, 
ko teh predpisov še ni bilo ali ko so se le-ti zaradi turbulentnih zgodovinskih časov spreminjali. Ker je 
UKM z depozitarno funkcijo unikum ne le v mednarodnem prostoru, temveč tudi v slovenskem, bodo v 
prispevku predstavljeni razlogi zanjo, njena pomembnost in potrebnost ter zgodovinski vpogled skozi 
perspektivo preteklih in sedanjih zakonodajnih predpisov.  

Ključne besede: 

Univerzitetna knjižnica Maribor, depozitarna knjižnica, obvezni izvod 

Abstract: 

The University of Maribor Library Depositary Function in Legal Acts   

The University of Maribor Library's (UKM) depositary function has a very long tradition. The first 
systematic collection of Slovene prints goes back to 1918 and to the right of legal deposit copy.  The 
depositary function enables the protection of movable cultural heritage that is represented with 
written word and is physically seen as books. Recently, the University of Maribor Library also became 
the depositary library of the University of Maribor and in this way takes permanent care of the 
university’s printed scientific and research work. 

Defining the depositary function in legal acts does not mean that the depository function has not been 
executed when those legal acts not yet existed or were changed constantly because of turbulent times. 
The University of Maribor Library is, because of its depositary function, unique not only internationally 
but also in Slovenia and therefore this article presents reasons, importance and necessity of the 
library’s depositary function as well as a historical overview through the past and the present legal 
acts.  

Key words: 

University of Maribor library, deposit library, legal depo 

 

 

                                                 
  Mag. Branka Kerec, univ. dipl. bibl. in lit. komp., vodja Katalogizacijsko-redakcijske službe, Univerzitetna 

knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: branka.kerec@uni-mb.si. 

 289

mailto:branka.kerec@uni-mb.si


B. Kerec: Depozitarna funkcija Univerzitetne knjižnice Maribor v luči zakonodajnih predpisov 

UVOD 

Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM) je bila v Zakonu o obveznem izvodu 
publikacij (ZOIPub, 2006) opredeljena kot druga depozitarna organizacija v Sloveniji. 
To funkcijo opravlja poleg Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), osrednjih 
območnih knjižnic1 ter dveh osrednjih knjižnic Slovencev v zamejstvu2. Depozitarna 
funkcija za knjižnico pomeni, da le-ta po predpisu, pogodbi ali dogovoru sprejema 
določeno knjižnično gradivo, navadno brezplačno (Bibliotekarski terminološki slovar 
(BTS), 2009). Običajna pot za uresničevanje tega namena je pridobivanje gradiva s t. 
i. obveznim izvodom, ki ga opredeljuje ravno ZOIPub. Samo prejemanje obveznega 
izvoda publikacij pa ima v UKM precej daljšo tradicijo. Ne sicer tako dolgo, kot jo 
ima NUK, ki prejema obvezni izvod vse od leta 1807, pa vendarle se tudi UKM počasi 
približuje stoti obletnici pridobivanja obveznega izvoda – to pravico je knjižnica 
pridobila leta 1918.  

UKM je kot visokošolska knjižnica unikum v slovenskem knjižničnem prostoru, 
saj je kot druga depozitarna organizacija hkrati ena izmed redkih univerzitetnih 
knjižnic v svetu nasploh, ki prejema nacionalni obvezni izvod3. V zadnjem času je 
Pravilnik o obveznem izvodu Univerze v Mariboru (2010) razširil depozitarno obvezo 
poleg nacionalne še na univerzitetno sfero. Prekrivanje obeh namenov in samih treh 
funkcij UKM4 tako zahteva ponovni premislek o funkciji obveznega izvoda in o 
depozitarni funkciji knjižnice nasploh. 

 

TERMINOLOGIJA 

Strokovno izrazje v prispevku je uporabljeno s pomenom, kot ga pozna 
bibliotekarska stroka in kot se uporablja v knjižničarski praksi: 

Arhivski izvod – izvod knjižničnega gradiva, namenjen stalnemu hranjenju, ne 
pa izposoji (BTS, 2009). Je tisti izvod publikacije v okviru obveznega izvoda, ki ga 
depozitarna organizacija trajno hrani (ZOIPub, 2006). Sam izraz Arhivski izvod ni 
nujno vezan na način pridobitve gradiva (Kodrič-Dačič, 2001). 

Depozitarna knjižnica – knjižnica, ki po predpisu, pogodbi, dogovoru sprejema 
določeno knjižnično gradivo, običajno brezplačno (BTS, 2009). Dolžna je sprejemati, 
zbirati, obdelovati, hraniti in dajati v uporabo za študijske, raziskovalne in podobne 
namene obvezni izvod v skladu zakonom (ZOIPub, 2006).  

Obvezni izvod – izvod oz. določeno število izvodov, ki jih mora po zakonu (po 
pogodbi ali po dogovoru) zavezanec, navadno izdelovalec ali založnik, oddati 
določeni ustanovi (BTS, 2009). Je eden izmed štirih načinov pridobivanja knjižničnega 
gradiva (poleg nakupa, zamen in darov). 

                                                 
1  Osrednje območne knjižnice so s tem zakonom postale: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Knjižnica 

Ivana Potrča Ptuj, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana, Mariborska 
knjižnica, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Osrednja knjižnica Celje, Osrednja 
knjižnica Kranj, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. 

2  Osrednji knjižnici Slovencev v zamejstvu sta Narodna in študijska knjižnica v Trstu in Slovenska študijska 
knjižnica v Celovcu. 

3  Depozitarna funkcija je v glavnem v domeni nacionalnih knjižnic, ki so prejemnice obveznega izvoda, vendar je v 
svetu tudi 22 držav, v katerih 25 univerzitetnih knjižnic ravno tako prejema obvezni izvod (Žnideršič, 1997). 

4  UKM uresničuje svoje poslanstvo z univerzitetno, depozitarno in domoznansko dejavnostjo: kot univerzitetna 
knjižnica nudi podporo izobraževalnemu in raziskovalnemu delu na Univerzi v Mariboru, kot druga depozitarna 
organizacija v Sloveniji hrani knjižno produkcijo, ki nastaja na področju Slovenije, kot naslednica društvene 
knjižnice pa ima izredno razvito domoznansko dejavnost. 
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Nacionalni obvezni izvod – obvezni izvod, ki ga določa nacionalni zakon, 
predpis, odredba. 

Univerzitetni obvezni izvod - obvezni izvod, ki ga določa nenacionalni 
formalni sporazum, tukaj Pravilnik o obveznem izvodu Univerze v Mariboru. 

UKM – Univerzitetna knjižnica Maribor, prvotno Knjižnica Zgodovinskega društva 
(1903-1924), nato Študijska knjižnica (1924-1970) ter Visokošolska in študijska 
knjižnica v Mariboru (1970-1975).  

NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, prvotno Licejska knjižnica 
(1774-1850), nato Študijska knjižnica (1850-1919), Državna študijska knjižnica (1919-
1938) in Univerzitetna biblioteka (1938-1945). 

 

NAMEN OBVEZNEGA IZVODA  

Namen obveznega izvoda je zagotoviti ohranjanje in dostopnost določenega 
števila izvodov vseh publikacij, ki so bile kdaj izdane, založene, objavljene, izdelane 
ali razmnožene na območju neke administrativno-politične enote in imajo značaj 
nacionalne kulturne dediščine (ZOIPub, 2006; Kodrič-Dačič, 2001). V primeru 
nacionalnega obveznega izvoda je namen obveznega izvoda ohranjanje pisne 
dediščine neke nacije, ki priča o njenem nastanku, razvoju in obstoju. Prav zato ni 
bilo naključje uničenje nacionalnih knjižnic v bolj ali manj pretekli zgodovini5. 
Takšni in podobni dogodki so botrovali tudi odločitvam o potrebnosti več kot ene 
depozitarne knjižnice. Tako je tudi namen depozitarnih knjižnic ohranjanje 
nacionalne pisne kulturne dediščine. 

Nastanek obveznega izvoda kot mehanizma brezplačnega prejemanja 
določenega števila izvodov je povezan z nadzorom tiska oz. s cenzuro, sam namen 
obveznega izvoda pa se je zgodovinsko širil: od cenzure, izobraževanja in 
zagotavljanja dostopnosti za znanstveno in raziskovalno delo, zaščite avtorskih pravic 
in izdelave nacionalne bibliografije do oblike materialnega temelja svobode 
informacij (Kodrič-Dačič, 2001).  

 

Kako je obvezni izvod nastal in kaj nam pomeni  

Prvi predpis o obveznem izvodu je pričel veljati pred skoraj 476 leti. Takratni 
francoski kralj Franc Ieta je leta 1537 izdal ukaz, s katerim je moral tiskar Robert 
Estienn po en izvod knjige, ki jo je natisnil, deponirati v kraljevi knjižnici. Predpis je 
kmalu pričel veljati še za druge tiskarje in knjigotržce, razširil pa se je tudi v druge 
države. V 17. stoletju je obvezni izvod poznala večina evropskih držav6 (Žnideršič, 
1997).  

V Sloveniji je bil prvi predpis o prejemanju obveznih izvodov oz. tiskov sprejet 
leta 1807 in je veljal za takratno Licejsko knjižnico (ustanovljen 1774. leta). S tem 
predpisom je bila Licejska knjižnica upravičena do prejemanja obveznega izvoda 
vseh tiskov z območja dežele Kranjske, med francosko zasedbo pa s celotnega 

                                                 
5  V Sloveniji je med drugo svetovno vojno (29. januarja 1944) v zgradbo Narodne in univerzitetne knjižnice v 

Ljubljani strmoglavilo poštno letalo in uničilo okrog 60.000 knjig. Nedavno in nedaleč, leta 1992, je bila v 
Sarajevu uničena Vijećnica, v kateri je imela svoje prostore Nacionalna knjižnica Bosne in Hercegovine in v 
kateri je bilo uničenega 90 % vsega knjižničnega gradiva. 

6  Npr. Anglija, Avstrija, Finska, Švedska, Norveška, Danska. 
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upravnega območja Ilirskih provinc. Po koncu prve svetovne vojne je 1919. leta 
Licejska knjižnica s preimenovanjem v Državno študijsko knjižnico postala osrednja 
knjižnica za vso Slovenijo. S tem je pridobila pravico do prejemanja obveznega 
izvoda tiskov s tega območja. Po letu 1921 so v njen fond začeli pritekati še obvezni 
izvodi iz vseh predelov nekdanje Jugoslavije.  

 

Prva prizadevanja UKM za zbiranje vseh slovenskih tiskov 

111 let po tem, ko je Licejska knjižnica že prejemala obvezni izvod publikacij, 
je takšno pravico pridobila tudi predhodnica današnjega UKM. Leta 1918 je izšla 
Uredba o obveznih izvodih, po kateri je dobila Knjižnica Zgodovinskega društva v 
Mariboru pravico do obveznih izvodov z območja tedanje Slovenije7 (Hartman, 1978). 
Čeprav je to prvi zakonski akt, ki izrecno izpoveduje pravico prejemanja obveznega 
izvoda Knjižnici Zgodovinskega društva in ji s tem posredno priznava tudi funkcijo 
depozitarne organizacije, je knjižnica omenjeno funkcijo ohranjanja pisne kulturne 
dediščine skušala bolj ali manj uspešno zagotoviti vse od svojega nastanka.  

Ko je bila 28. maja 1903 ustanovljena Knjižnica Zgodovinskega društva, je bila 
na prvi društveni seji domišljena temeljna naloga same knjižnice, to je zbirati in 
arhivirati vse slovenske tiske, ki izidejo na Štajerskem (Glaser, 1928). Da gre za neke 
vrste opravljanje depozitarne funkcije, priča tudi prvi poslovni red knjižnice iz leta 
1903, ki v 1. členu pravi, da društvena knjižnica ni javna in s tem prvenstveno 
namenjena izposoji, temveč je namenjena le članom društva. Publikacije si je bilo 
mogoče izposoditi le pod natančnimi navodili, nekatere pa sploh ne8 (Hartman, 
1978). Obseg fonda je bil prvotno zelo skromen, saj ga je bilo po poročilu na drugem 
občnem zboru9 le 312 zvezkov. Knjižni fond se je v glavnem dopolnjeval z darovi 
posameznikov, ki so se odzvali pozivu po gradivu, podanem ravno tako na drugem 
občnem zboru. Glaser (1928) ugotavlja, da se natančnega števila letnega prirasta ne 
da ugotoviti, saj društvo ni vodilo posebnega seznama prirasta. Ravno tako se ne da 
ugotoviti vseh datumov in načinov pridobitve, saj so se ti podatki tudi v listkovnem 
katalogu beležili le deloma. S pomočjo izmenjav Časopisa za zgodovino in 
narodopisje10 z drugimi institucijami je poleg publikacij v tujih jezikih pričela 
pridobivati vse važnejše slovenske časopise. Tako je društvo vsebinsko razširilo 
prvotni namen s Štajerske na vso Slovenijo. Poleg zamenjav in darov, s katerimi se je 
knjižnični fond povečeval, pa društvo ni doseglo, da bi knjižnica prejemala slovenske 
tiske, vsaj štajerske, brezplačno, torej kot obvezni izvod. Obvezne izvode z območja 
Štajerske so namreč od leta 1807 zbirali v Univerzitetni knjižnici v Gradcu, od 1808 
pa tudi v dvorni knjižnici na Dunaju (Sapač, 2003). Zato je leta 1918 društvo poslalo 
vladi v Ljubljani spomenico, v kateri je zahtevalo, da uredi izročitev gradiva iz 
Gradca in Dunaja, ki se nanaša na zgodovino Spodnje Štajerske11. Hkrati je v 
spomenici predlagalo, da v prihodnje slovenskim inštitucijam uredi prejemanje 
obveznih izvodov, ki so jih v času avstro-ogrske monarhije pošiljali v Gradec in na 
Dunaj. Tako je predhodnica UKM z Uredbo o obveznih izvodih 1918 postala 
upravičena do prejemanja obveznih izvodov.  

                                                 
7  Poleg Knjižnice Zgodovinskega društva v Mariboru in Licejske knjižnice v Ljubljani sta to pravico po naredbi imeli 

še Narodna knjižnica v Beogradu in Vseučilišna knjižnica v Zagrebu. 
8  Npr. redka in dragocena dela, zemljevide in listine. 
9  Ki je bil 12. oktobra 1904. 
10  Ki ga je društvo pričelo izdajati 1904. leta.  
11  Do realizacije tega ni prišlo, saj je kasneje pariška mirovna konvencija zahtevo zavrnila. 
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Kljub uredbi pa so nekatere tiskarne knjižnici Zgodovinskega društva odrekale 
pravico do obveznega izvoda, jih pošiljale netočno, kontrola pa je bila skoraj 
nemogoča12. Na težave je društvo 1921. leta opozorilo poverjeništvo za notranje 
zadeve v Ljubljani, ki je z odločbo (Odločba št. 1806/pr z dne 18. februarja 1921, cv: 
Hartman, 1978) ponovno potrdilo veljavnost prejemanja obveznega izvoda, vendar le 
za tiske z območja Slovenije. Pod to območje je spadalo tako območje ljubljanske 
kot območje mariborske oblasti, iz katerih je bolj ali manj nemoteno prejemalo 
obvezne izvode vse do leta 1925. 

Društvena knjižnica je z uredbo postala tudi javna knjižnica, kot Študijska 
knjižnica pa je leta 1922 poudarila pomembnost prejemanja obveznih izvodov tudi v 
svojem statutu. V 5. členu statuta je tako zapisano, da za dotok obveznih izvodov 
jamči država, in sicer brez stroškov (Statut Študijske knjižnice v Mariboru, cv: 
Hartman, 1978). Dotok obveznih izvodov je postal dokaj utečen, saj ga je bilo leta 
1923 za 226, leta 1924 pa za 169 izvodov. Vendar se je v naslednjem letu situacija 
pridobivanja obveznega izvoda ponovno poslabšala. Ne le da je moral knjižničar 
obvezne izvode terjati, kar pomeni, da je bilo nad njegovim dotokom potrebno še 
vedno skrbno bdeti, temveč je bil leta 1925 izdan nov državni Zakon o tisku13 
(Hartman, 1978), po določilih katerega je postalo prejemanje obveznega izvoda 
okrnjeno, saj je Študijska knjižnica izgubila pravico do prejemanja obveznih izvodov 
iz Ljubljanske oblasti. Ker je večina tiskane produkcije nastajala ravno na 
ljubljanskem področju, je tako dotok obveznih izvodov usahnil le na maloštevilne 
tiske Mariborske oblasti. Kljub temu, za knjižnico neugodnem zakonu si je le-ta 
prizadevala pridobiti čim več slovenske tiskane produkcije tako, da je na 
pomembnejša uredništva Ljubljanske oblasti posredovala apel o nadaljevanju 
pošiljanja slovenskih tiskov. Razen dveh so uredništva ugodila apelu, kar dokazuje 
tudi podatek, da samo število prejetih obveznih izvodov v primerjavi s prejšnjima 
dvema letoma ni upadlo. Leta 1925 je tako Študijska knjižnica prejela 201 
publikacijo z obveznim izvodom (Hartman, 1978). 

Toda prejemanje obveznih izvodov se je v naslednjih letih ponovno poslabšalo. 
Leta 1932 je tudi celjsko državno tožilstvo ustavilo pošiljanje obveznih izvodov 
tamkajšnjih tiskov, število prejetih izvodov na splošno pa se je v naslednjem 
desetletju zmanjšalo za več kot polovico. Običajno je knjižnica med letoma 1931 in 
1938 prejela le okrog 50 obveznih izvodov, najmanj leta 1937, ko jih je prejela le 20. 
Vendar pa si je knjižnica v teh letih prizadevala zapolniti nastale vrzeli tako, da je 
manjkajočo slovensko produkcijo, tako knjige kot starejšo slovensko periodiko, 
dokupovala14. V poročilu za leto 1936 je moč zaslediti celo podatek, da je knjižnica 
načelno kupila vse slovenske knjige, izdane tega leta (Hartman, 1978).  

Žal pa so se dotedanja prizadevanja za depozitarno funkcijo Študijske knjižnice 
izničila s pričetkom vojne leta 1941. Slovenskim tiskom in Študijski knjižnici nasploh 
se je v času vojne pisalo izredno slabo, saj je bilo gradivo zaseženo in odpeljano v 
Gradec in na Dunaj. Koliko in katero gradivo je bilo uničeno in izgubljeno, pravzaprav 
ni podatka, po razpoložljivih statističnih podatkih pa je bila pogrešana vsaj četrtina 
predvojnega fonda (Sapač, 2003; Poročilo o delu UKM, 1946). Čeprav je bilo preostalo 
gradivo leta 1945 vrnjeno, prvotne situacije ni bilo možno rekonstruirati. Za knjižnico 

                                                 
12  Glaser (1928) navaja, da je k temu pripomogla tudi nerešena kadravska zasedba, saj knjižnica ni imela stalnega 

knjižničarja. 
13  Zakon o tisku. Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti 7 (1925) 84, 7.IX. 
14  Npr. prvih pet letnikov Slovenskega naroda (mariborskega), Celjske domovine in Slovenskega glasnika, starejše 

izdaje slovenske moderne in nekatera zbrana dela. Cit. po Hartman (1978).  
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je to pomenilo, da je v letih po vojni pričela vzpostavljati svojo funkcijo depozitarne 
knjižnice na novo. 

 

'Zlata doba' pridobivanja slovenskih tiskov z vmesno prekinitvijo 

 Nasprotno pa je depozitarno funkcijo tudi v času vojne opravljal NUK, ki je vse 
do leta 1945 prejemal praviloma po en obvezni izvod slovenskih tiskov. Kodrič-
Dačičeva (2001) ugotavlja, da se je v času od 1938 do 1943 slovenska knjižna 
produkcija prepolovila, vendar se je praksa tiskarjev po pošiljanju obveznega izvoda 
v času okupacije obdržala. Žal je bilo v nesreči leta 1944 uničena velika večina 
obveznih tiskov, ki so izšli ravno v času med obema vojnama. Takšna situacija je 
botrovala k nastanku nove uredbe Narodne vlade Slovenije o obveznem pošiljanju 
tiskanih stvari15. Z njo je sicer NUK prvič v zgodovini pridobil pravico do dveh izvodov 
vseh publikacij, tiskanih v Sloveniji, te pravice pa ni dobila Študijska knjižnica v 
Mariboru. S to uredbo je vendarle postal prvič formalno predpisan t. i. arhivski izvod. 
Za Študijsko knjižnico je mnogo bolj pomembna Uredba o ustanovitvi okrožnih 
študijskih knjižnic16. Ta v 2. členu pravi, da se študijskim knjižnicam obvezno in 
brezplačno pošilja po en izvod vseh tiskanih del in grafičnih izdelkov, ki izidejo v 
Sloveniji (Hartman, 1978). Tako je bilo v naslednjem desetletju pridobivanje 
omenjenih tiskov zagotovljeno domala konstantno. Skladno s tem je število tako 
pridobljenega gradiva prvo leto po vojni znašalo 961 obveznih izvodov, nato pa se je 
ustalilo v povprečju na ok. 600 do 700 izvodov, kar dokazujejo letni prirasti po 
inventarnih knjigah (Inventarne knjige UKM za leta 1946–1953)17. Samo število se 
sicer ne more primerjati s številom prejetih obveznih izvodov v NUK, vendar je bil 
omenjen dotok z obveznim izvodom glede na medvojne razmere v UKM izredno 
pomemben. Za NUK so bila povojna leta še bolj 'zlata', saj je leta 1945 prejel 1.643 
obveznih izvodov, leto kasneje (le) 909 obveznih izvodov, leta 1947 pa kar 12.799 
obveznih izvodov (Kodrič-Dačić, 1997).18 

Žal pa se je situacija za UKM drastično na slabše obrnila leta 1953. Izšla je 
zvezna Uredba o obveznem pošiljanju tiskov19, ki je nadomestila uredbo iz leta 1945. 
Število izvodov, ki so jih bili dolžni oddati zavezanci, se je z dosedanjih 17 (in treh 
dodatnih) spremenilo na 7 (in enim dodatnim). S tem se je zmanjšalo tudi število 
prejemnikov obveznega izvoda. Za Študijsko knjižnico v Mariboru je to pomenilo, da 
je za več let prenehalo avtomatično dotekanje slovenske tiskane produkcije, s čimer 
so ponovno nastale vrzeli v kontinuiranem dopolnjevanju slovenske tiskane 
produkcije in ohranjanju le-te. Nastale vrzeli je knjižnica tudi tokrat skušala 
zapolniti z namenskimi nakupi slovenske produkcije, vendar je bilo praktično 
nemogoče nadomestiti vso manjkajočo slovensko produkcijo v skorajda desetletnem 
obdobju. Če je knjižnica leta 1953, ko je izšla omenjena uredba, beležila še 799 
obveznih izvodov, jih je v naslednjem letu beležila le še 20, pa še te s pripisom, da 
gre za inventarizacijo gradiva še iz prejšnjega leta (Poročila o delu UKM, 1953 in 

                                                 
15  Uredba Narodne vlade Slovenije o obveznem pošiljanju tiskanih stvari. UL SNOS in NVS 1/2(1945)45.  
16  Uredba ministrstva za prosveto št. 3632/2 z dne 10. september 1945. 
17  Poročilo o delu za leto 1946 ne vsebuje podatka o načinih nabave knjižničnega gradiva, poudarja v glavnem 

naloge vrnitve repatriranih knjig in njihove selekcije ter predpriprave za strokovno obdelavo le-teh, in 
dejavnosti za pridobitev in ureditev knjžničnih prostorov. Ker v rednem knjižničnem fondu UKM ni Poročil o delu 
za leta 1947-1952, so podatki pridobljeni izključno iz Inventarnih knjig prirasta omenjenih let. 

18  K takšni situaciji je pripomoglo na eni strani prejemanje dveh izvodov namestu dosedanjega enega, na drugi 
strani pa povečana tiskarska produkcija na drugi strani.  

19  Uredba o obveznem pošiljanju tiskov. UL FLRJ 9(1953)27, 8.VII.  
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1954). V naslednjih treh letih Poročila o delu UKM (1955-1957) navajajo le opisne 
formulacije o drugih načinih nabave, medtem ko v celotnem poročilu ne zasledimo 
niti enega stavka, pravzaprav niti ene besede o obveznem izvodu ali njegovi 
usahnitvi.  

Ponovno se je depozitarna funkcija okrepila leta 1960, ko je izšel Odlok o 
obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam20. Z njim je Študijski knjižnici 
ponovno pripadla pravica do prejemanja obveznega izvoda tiskane produkcije, ki je 
nastajalo na območju Ljudske republike Slovenije. Po tem odloku je bila Študijska 
knjižnica še vedno upravičena le do enega brezplačnega izvoda. V naslednjem 
desetletju je število tako pridobljenih izvodov počasi naraščalo, s čimer je knjižnica 
lahko ponovno ustrezneje delovala kot depozitarna knjižnica. Če je bilo število 
prejetih obveznih izvodov leta 1960 še 0, je bilo leta 1962 že 1.753 prejetih obveznih 
izvodov, to število je z leti postopno naraščalo ter se leta 1970 podvojilo na kar 4.016 
(Poročila o delu UKM, 1960-1970). 

 

Depozitarna funkcija v sodobnejših zakonih 

Vsebinsko in pravno je zavarovanje slovenske tiskane produkcije v UKM uredil 
šele Zakon o obveznem pošiljanju tiskov leta 197121. Tiskarne in drugi zavezanci na 
območju Slovenije so postali s tem zakonom zavezani pošiljati na svoje stroške 
določeno število izvodov, da bi bila zagotovljena ohranitev vseh tiskov kot narodnih 
kulturnih vrednot in njihova dostopnost za proučevanje in uporabo (Zakon o 
obveznem pošiljanju tiskov, 1971). Število obveznih izvodov, ki so jih morali 
zavezanci oddati v NUK, je ponovno naraslo, in sicer na 22 izvodov. Od teh je NUK 
zase obdržal dva izvoda, ostale pa distribuiral še drugim upravičenim knjižnicam. S 
tem zakonom je Študijski knjižnici prvič v zgodovini pripadla pravica do prejema 
dveh obveznih izvodov in ji bila s tem hkrati zakonsko dodeljena obveza, da mora po 
en izvod hraniti kot arhivski primerek. Kako je potrebno ravnati s samim arhivskim 
izvodom, ta zakon še ne opredeljuje natančneje. Natančnejše opredelitve arhivskega 
izvoda in ravnanja z njim zasledimo šele več kot tri desetletja kasneje v zakonskih in 
drugih predpisih. 

UKM je svojo funkcijo depozitarne knjižnice uresničeval na podlagi tega zakona 
več kot skoraj tri desetletja. Kljub političnim spremembam v državi leta 1991 in 
posledično manjšem teritorialnem območju ter zato spremenjeni praksi pridobivanja 
gradiva je bilo na nov zakon treba počakati vse do leta 2006. Zakon iz leta 1971 je 
zaradi sprememb postal neustrezen, zastarel in predvsem nezadosten. Novi mediji, ki 
so se pojavili poleg izključno tiskanih virov, zmanjšano število zavezancev za oddajo 
obveznih izvodov ter zmanjšano število upravičencev do njih je zahtevalo izvajanje 
pridobivanja in ohranjanja kulturne dediščine, ki je pravzaprav vsaj 15 let po 
osamostvojitvi ni vseboval noben zakon ali predpis. Skladno s politično situacijo je 
potekalo tudi prejemanje obveznih izvodov, število le-teh se je s 4.917 leta 1971 v 
naslednjih treh letih podvojilo, nato pa se je dotok do novega zakona konstantno 
gibal okrog 10.000 prejetih obveznih izvodov na leto.  

 

 

                                                 
20  Odlok št.1-741/3-60 z dne 4. oktobra 1960 je izdal Izvršni svet LR Slovenije.  
21  Zakon o obveznem pošiljanju tiskov. UL SRS 28(1971)21, 16.VI., str. 1.  

 295



B. Kerec: Depozitarna funkcija Univerzitetne knjižnice Maribor v luči zakonodajnih predpisov 

Kaj pomeni zbiranje slovenskih tiskov danes 

Glede na zastarel zakon iz leta 1971 je bil toliko bolj pričakovan nov Zakon o 
obveznem izvodu publikacij22, ki je izšel šele leta 2006 in ki je uredil nekatera do 
tedaj zakonsko zanemarjena področja. V primerjavi z dotedanjim je ta prinesel 
nekatere spremembe in novosti, tudi natančnejše definicije. Po novem zakonu 
zavezanci za oddajo slovenske pisane produkcije iz dotedanjih tiskarn postanejo 
založniki, izdajatelji in distributerji. Zato predmet obveznega izvoda niso več tuji 
tiski v slovenskih tiskarnah, pač pa postanejo predmet obveznega izvoda tudi izdaje 
slovenskih založnikov, tiskane oz. producirane v tujini. Ravno tako postane predmet 
obveznega izvoda ne le tiskana knjižna produkcija, temveč vsa pisna produkcija, 
torej tudi elektronske publikacije in drugo neknjižno gradivo. Skladno s tem je 
naraščal tudi fond gradiva UKM, prejetega z obveznim izvodom. Če je bilo število 
prejetih obveznih izvodov leta 2001 9.206 (Poročilo o delu UKM, 2001), je UKM leta 
2011 prejel 26.090 obveznih izvodov (Poročilo o delu UKM Cezar, 2011).  

 

Arhivsko gradivo in arhivski izvodi 

UKM je postal upravičen do prejemanja arhivskega izvoda šele z zakonom leta 
1971. Od takrat naprej prejema t. i. nacionalni obvezni izvod. V tem kontekstu je le-
ta razumljen kot izvod, ki je prejet na podlagi zakonskega akta in ki je namenjen 
trajnemu hranjenju. Na tak način je pravnoformalno zagotovljeno opravljanje 
depozitarne funkcije. Najnovejši zakon je leta 2006 prinesel tudi določbo, po katerih 
je bil NUK kot nacionalna knjižnica in kot pristojna inštitucija zadolžen za pripravo 
dodatnih aktov, ki govorijo o pogojih uporabe, hranjenju in izločanju izvodov po tem 
zakonu (ZOIPub, 2006, 13. čl.)23. Leto kasneje je tako izšel Pravilnik o hranjenju, 
uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (2007). Slednji natančneje govori o 
načinu uporabe in opremljanju obveznih izvodov nasploh24, za arhivski izvod pa 
posebej določa opremo s pasicami, na katerih so nalepke s signaturami, ter uporabo 
zaščitnih map. Določa tudi prostorske in klimatske pogoje, v katerih se morajo hraniti 
arhivski izvod, pa tudi preventivne ukrepe za zavarovanje arhivskega gradiva pred 
nesrečami in škodljivci. Omenjeni zakon dopolnjuje publikacija Oprema knjižničnega 
gradiva na primerih kulturne dediščine NUK (Poličnik-Čermelj, 2010), ki na praktičnih 
primerih pokaže uporabo zakona pri opremi in pri rokovanju z arhivskimi izvodi. Prvič 
je uzakonjeno tudi načelo, da NUK in UKM kot nacionalna in kot druga depozitarna 
knjižnica v Sloveniji arhivskega izvoda ne smeta odpisati in trajno izločiti iz svojih 
fondov (ZOIPub, 2006, čl. 12). Omenjeni predpisi so za UKM pomenili prevetritev 
obstoječih delovnih postopkov in prilagoditev oz. uskladitev opreme gradiva glede na 
zakonske določbe. Večja pozornost se je namenila tudi posodobitvi skladiščnih 
prostorov, vendar se je predvidena ustreznejša celostna obnova le-teh z leta 2008 
premaknila na kasneje25. 

                                                 
22  Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub, 2006). UL RS 69(2006). Tri leta kasneje so izšle še spremembe in 

dopolnitve (ZOIPub – A), UL RS 86(2009). 
23  Poleg omenjenega pravilnika je Zakon o obveznem izvodu publikacij v 17. čl. določil NUK tudi za izdajo 

pravilnika o elektronskih publikacijah kot predmetu obveznega izvoda. Leta 2007 je tako izšel Pravilnik o vrstah 
in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod. Ker le-ta predpisuje hrambo le v NUK kot nacionalni 
inštituciji, UKM pa kot druga depozitarna organizacija do nje ni upravičen, bo v prispevku izpuščen. 

24  Npr. kakšna pisala je potrebno uporabljati, kakšno črnilo za žige, kako nalepiti nalepko s signaturo ipd. 
25  V času prenove knjižnice leta 2008 je bil izdelan projekt celostne prenove stavbe, vendar je bilo potrebno zaradi 

pomanjkanja finančnih sredstev del predvidene obnove oz. drugo fazo posodobitve prostorov prestaviti na 
nedoločen čas. Pri tem so bili za drugo fazo obnove predvideni ravno skladiščni prostori za arhivsko gradivo. 
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Vendar pa sam izraz arhivski izvod ni vezan izključno na način njegove 
pridobitve. V pomenu celotnega knjižničnega fonda, ki je namenjeno trajnemu 
hranjenju (in ne uporabi), je razumljen mnogo širše. V UKM ga označuje črka A pri 
signaturi, ki pomeni Arhivsko skladišče. Pomeni skladišče knjižničnega gradiva, v 
katerem se ločeno od ostalega gradiva, namenjenega izposoji, trajno hranijo arhivski 
izvodi. Arhivski izvod je torej vsak izvod, ki je namenjen trajnemu hranjenju, ne 
glede na njegov način pridobitve. Za UKM to pomeni, da kot arhivskih izvodov nima le 
publikacij z letom izida od 1971 naprej, ko je pridobil zakonsko pravico, temveč jih 
ima tudi iz preteklih let. Sestavni del nabavne politike je bilo bolj ali manj vseskozi 
dopolnjevanje dvojničnih izvodov tistih naslovov slovenske pisne produkcije, ki (še) 
niso bile zagotovljene kot arhivski izvod. Ker je tako v praksi kot po zakonu prvi izvod 
neke publikacije namenjen izposoji in je prezenčen, se je v primeru manka drugega 
izvoda, ki bi se postavil kot arhivski, le-ta dopolnil, največkrat z načrtnimi nakupi ali 
kot dar. Vendar pa natančnega podatka, koliko arhivskega gradiva se je na tak način 
pridobilo in koliko bi ga bilo še potrebno dobaviti, žal ni. Računalniške knjižnične 
evidence teh podatkov trenutno ne nudijo v celoti, saj knjižnični fond še vedno ni 
bibliografsko obdelan na enak način26, ali pa je pomanjkljiv27. Obstajajo sicer ročne 
evidence, ročni listkovni katalog in digitaliziran katalog, ki bi lahko nudil podatke za 
natančnejšo evidentiranje pomanjkljivih publikacij za namen trajnega hranjenja, 
torej za dobavo in postavitev tudi arhivskih izvodov, vendar bi bilo takšno delo 
časovno in kadrovsko izredno potratno. Je pa število arhivskih izvodov nasploh po 
letu 2006 konstantno naraščalo, saj je z 8.455 izvodov iz leta 2007 naraslo na 11.538 
izvodov leta 201128(Poročila o delu UKM, 2007-2011).  

Kljub temu si knjižnica prizadeva depozitarno funkcijo opravljati čim bolj 
zgodovinsko popolno. Sistematično pregledovanje (ne)arhivskih izvodov se z 
namenom dopolnjevanja manjkajočih arhivskih izvodov vrši ob rednem in 
sistematičnem dopolnjevanju bibliografskih podatkov v lokalnem katalogu ali drugih 
sistematičnih redakcijah. S postopkom t. i. delovne inventure se pregleda fizično 
stanje obstoječih izvodov, bibliografski podatki se dopolnijo, dopolnijo se tudi 
manjkajoči lokacijski podatki z inventarnimi številkami, po potrebi se navedejo vrste 
poškodb in druge posebnosti. Z inventurnim pregledom vseh razpoložljivih izvodov se 
kot arhivski lahko prestavi najbolj ohranjen izvod. V primeru izključno enega izvoda 
slovenske produkcije se zabeležijo dogovorjene opombe. Na podlagi teh se 
pripravljajo seznami z namenom načrtnega nakupa oz. dopolnitve manjkajočih 
arhivskih izvodov.29  

 

 

 

                                                                                                                                               
Hkrati so potekala prizadevanja tako na Univerzi v Mariboru kot na Ministrstvu za kulturo ter na Ministrstvu za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pridobitev novih, ustreznejših skladiščnih prostorov za hrambo 
arhivskega gradiva, a do sedaj žal neuspešno (Zapisniki kolegija ravnateljice, 2010-2011). 

26  Čeprav tudi bibliografsko obdelavo zapoveduje zakon, vendar le za naprej, ne pa tudi retrospektivno.  
27  Na začetku bibliografske strokovne obdelave v računalniški katalog (od 1984) je bil le-ta namenjen izposoji in ne 

celotni evidenci knjižničnega gradiva, kar je pomenilo, da se niso vpisovali vsi lokacijski podatki, izpadli so ravno 
arhivski izvodi, saj niso bili namenjeni izposoji. 

28  Podatek zajema le knjižno in neknjižno gradivo (muzikalije, predmete, CD in DVD-je, zemljevide, drobne tiske, 
kasete in videokasete ), ne pa tudi serijskih publikacij. 

29  Opisna delovna inventura je bila uvedena leta 2005 – na letni ravni se s tem namenom pregleda v povprečju od 
10.000 do 20.000 izvodov (Poročilo o delu UKM, 2005-2011). 
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UKM kot depozitarna knjižnica Univerze v Mariboru 

Z letom 1959 so se pričele na mariborskem območju razvijati višje šole, 
Študijska knjižnica pa je bila takrat edina splošna znanstvena javna knjižnica. Vlogo 
osrednje knjižnice visokega šolstva je UKM formalno prevzel leta 1961, vlogo 
osrednje knjižnice Univerze v Mariboru pa kljub samostojnim knjižnicam na 
fakultetah opravlja tudi danes. Zato so bila v zadnjih letih aktivnejša prizadevanja za 
pridobitev in ohranitev produkcije znanstveno raziskovalnega dela, ki nastaja na 
Univerzi Maribor. Po nekajletnem usklajevanju je bil leta 2010 sprejet Pravilnik o 
obveznem izvodu publikacij Univerze v Mariboru30. Ta omogoča knjižnici pridobivanje 
določenega števila publikacij, ki nastajajo na univerzi, z namenom hranjenja in 
dajanja v uporabo. Pravilnik ne predvideva trajnega hranjenja, pač pa hkrati poudari 
pomen bibliografskega nadzora. Pomemben je tudi za izdelavo bibliografije univerze, 
še bolj pa zato, ker zajame tudi gradivo, ki ga kot nacionalni obvezni izvod sicer 
verjetno UKM ne bi prejel. Tako postane UKM prejemnik ne le nacionalnega 
obveznega izvoda, temveč tudi univerzitetnega. Z njim se poveča celotno število 
izvodov za uporabo. Če je bilo število prejetih univerzitetnih obveznih izvodov le 
198, se je v naslednjem letu povečalo kar na 739 (Poročilo o delu UKM Cezar, 2010-
2011).  

 

ZAKLJUČEK 

Zakonsko opredeljena obveza po prejemanju obveznih izvodov in postavitvi 
arhivskega izvoda z namenom trajnega hranjenja, s čimer postane del knjižničnega 
fonda arhivskega ali celo muzejskega značaja, je za knjižnico izredno pomemben. 
Zgodovinski pregled (ne)prisotnosti takšnih zakonskih opredelitev je pokazal, da 
umanjkanje le-teh lahko pusti nenadomestljive vrzeli pri zagotavljanju in ohranitvi 
kulture in duha nekega obdobja in nekega politično opredeljenega teritorija. Pobude 
in napori predhodnikov za ohranitev vseh slovenskih tiskov so se dvakrat v zgodovini 
UKM drastično izničili, med drugo svetovno vojno in v letih od 1954 do 1959. Zavest o 
pomenu celostnega ohranjanja knjižničnih zbirk in o pomenu varovanja pisne 
kulturne dediščine kot ene izmed temeljnih nalog knjižnic je bil zaradi slabe 
zakonske osnove vsa leta bolj odvisen od kulturne zavesti bibliotekarjev, ki so nalogo 
varovanja in hranjenja prepoznali kot izredno pomembno.  

Za UKM je z zakonskega vidika izredno pomembno leto 1971, saj je za obdobje 
po tem letu glede na zahtevo po arhivskem izvodu knjižnična zbirka slovenskih tiskov 
najbolj popolna. Za vsa ostala obdobja bo potrebno knjižnične fonde še natančneje 
evidentirati in pregledati. Ker danes šteje celoten fond UKM okrog milijon vseh 
publikacij, se omenjena naloga kaže kot časovno zahteven projekt. Natančno 
evidentiranje celotnega fonda bi spodbudilo tudi celotno revizijo knjižničnega fonda, 
ki je še kako pomembna ravno zaradi namena trajnega ohranjanja gradiva in s tem za 
kvalitetno opravljanje depozitarne funkcije. Revizija knjižničnega fonda kot 
sistematično in periodično preverjanje inventariziranega gradiva s stanjem v 
skladišču žal v Sloveniji ni predpisana z zakonom31, knjižnice pa jo izvajajo bolj 
izjemoma v zadnjem času, predvsem na zahtevo računskega sodišča (Kodrič-Dačić, 
2012). UKM kot varuh pisne kulturne dediščine si tudi z izvajanjem tako redne 

                                                 
30  Sprejel ga je Senat Univerze na 33. Seji. 
31  Za razliko od nekaterih držav, kot sta npr. Hrvaška ali Češka. 
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revizije32 kot predvsem delovne revizije odgovorno prizadeva za kvalitetnejše 
izvajanje depozitarne funkcije, tako za nacionalno kot za univerzitetno pisno 
produkcijo. 
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SUMMARY 

THE UNIVERSITY OF MARIBOR LIBRARY DEPOSITARY FUNCTION IN LEGAL ACTS 

The University of Maribor Library (UKM) has been taking care of preserving the 
Slovene written cultural heritage all the way from its establishment in 1903. The 
library got this right by law for the first time in 1918. This right is given by 
regulations on depositary copy of publications and it enables our library to receive 
the printed production more or less constantly all the way from World War II.   

Because the library materials were taken away or destroyed between the wars 
and because only three quarters of the library collection had been returned, the 
library started with building its depositary role anew. The law from 1945 gave the 
library the right of a legal deposit copy for the next seven years, although for a short 
time, between 1954 and 1959, this law was not executed. In the periods of legal void 
the library tried to supplement the legal copies with systematic purchase or gifts.  

The turning point is the year 1971, when the UKM received the right of the 
archival legal deposit copy for the first time.  With this act the depositary function is 
also more specified, for it is a legal obligation that one copy must be preserved as an 
archival copy, which is compared to the previous acts, not meant for borrowing but 
just for permanent keeping. The new Zakon o obveznem izvodu publikacij (Law of 
Legal Deposit Copy), published in 2006, determines the UKM explicit as the second 
depository organisation. Next to the national depository function, the UKM as the 
central library of the University of Maribor also performs the depository function for 
the University of Maribor publications since 2010.   

The first regulation of legal deposit copies in the world was written in 1537; in 
Slovenia first such regulation was passed by the national library in 1807. Already the 
predecessor of the UKM was aware of the importance of such regulations and its 
endeavours for the right of legal deposit copy were paid off with getting the right in 
1918. The UKM tries to ensure a quality depositary national and university function 
also by revision of its collections.  

 

 


