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V skladu s 5. členom Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani ( Ur. I. RS št. 28/00, št. 33/03), s 
24. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. I. RS, št. 64/01), sklepom Vlade RS o ustanovitvi 
javnega zavoda Centralno tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (Ur. I. št. 60/03) ter v skladu s 
sklepom senata Univerze z dne 14.10.2003 

skleneta 

UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, Ljubljana, ki jo zastopa rektor prof. dr. Jože 
Mencinger ( v nadaljevanju: Univerza ) 

in 

CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI, Trg republike 3, 
Ljubljana, ki jo zastopa ravnatelj dr. Matjaž Žaucer ( v nadaljevanju: knjižnica ) 

POGODBO O PRIDRUŽENEM ČLANSTVU 

1.   člen 

Knjižnica bo za potrebe izobraževalne in znanstveno - raziskovalne dejavnosti Univerze ter 
njenega knjižničnega informacijskega sistema opravljala naslednje dejavnosti in storitve: 

• dajanje svojih gradiv in informacijskih virov uporabnikom z Univerze (t.j. informacijsko 
službo, referenčne informacije, izposojo, vključno z izposojo na dom in medknjižnično 
izposojo itd.) ter dopolnjevanje oz. razširjanje tako virov kot služb glede na potrebe 
Univerze; 

• zagotavljanje strokovne svetovalne pomoči knjižnicam, iz tehničnega in naravoslovnega 
področja, ki se vključujejo v univerzitetni knjižnični informacijski sistem; 

• pripravljanje strokovnih podlag iz svojega področja dela za potrebe delovanja 
univerzitetnega knjižničnega informacijskega sistema; 

• izvajanje izobraževanja uporabnikov z Univerze za uporabo informacijskih virov. 

2. člen 

Knjižnica bo dejavnost in storitve iz 1. člena te pogodbe opravljala v okviru sredstev, katera ji za 
opravljanje njene redne dejavnosti zagotavlja proračun Republike Slovenije, razen, kadar gre za 
opravljanje dodatnih storitev po naročilu Univerze, kadar gre za razširitev in dopolnitev servisov 
posebej za potrebe Univerze, za izvajanje posebnega izobraževanja uporabnikov in knjižničarjev 
Univerze, za izdelavo biografij in bibliografij univerzitetnih učiteljev in sodelavcev ter druge 
izredne ali dodatne storitve po naročilu Univerze. Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z 
opravljanjem in financiranjem teh storitev bosta pogodbeni stranki urejali s posebnimi pogodbami. 

3. člen 

Univerza bo knjižnici zagotavljala namenska sredstva za nabavo dodatnega števila učbenikov in 
druge domače in tuje literature za potrebe študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev in 
za izposojo na dom, kar bosta pogodbeni stranki urejali s posebnimi pogodbami. 
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4. člen 

Univerza  ima  v  skladu  z  zakonom  ter  ustanovitvenim  aktom   in  statutom  knjižnice   
svoje predstavnike v organih knjižnice (svetu in strokovnem svetu). 

Univerza vabi predstavnike knjižnice na seje svojih organov, ki imajo pravico odločanja v zadevah 
s področja knjižnične dejavnosti. 

Knjižnica zagotovi strokovnega delavca za visokošolski knjižnični sistem v skladu z zakonom in 
splošnimi akti knjižnice in po predhodnem mnenju Univerze. 

5. člen 

Knjižnica uporablja ime Univerze v Ljubljani, kot sestavni del polnega imena. 

6. člen 

Knjižnica je vključena v knjižnični informacijski sistem Univerze in sodeluje z računalniškim 
centrom Univerze, ima pravico uporabljati raziskovalno opremo Univerze pri izvajanju skupnih 
raziskovalnih projektov ter ima v zvezi s tem druge pravice in obveznosti v skladu s statutom 
Univerze in medsebojnim dogovorom. 

7.   člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta 12.10. oziroma 15.10.2001 podpisali »Pogodbo o 
zagotavljanju knjižničnih storitev in načinu obračunavanja članarine - vpisnine, ki ostaja v veljavi 
tudi po uveljavitvi te pogodbe o pridruženem članstvu. 

8.   člen 

Pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Pogodba preneha veljati, če preneha pridruženo 
članstvo z izstopom Knjižnice a!i s sklepom senata Univerze, ki ga ta sprejme z dvotretjinsko 
večino vseh članov. 

Prenehanje veljavnosti pogodbe pa ni ovira za izvedbo tistih dejavnosti in storitev, ki po prenehanju 
veljavnosti niso zaključene, razen v primeru, ko se stranki drugače dogovorita. 

9.   člen 

Vse morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali 
sporazumno z dogovarjanjem v duhu dobrega sodelovanja, če pa sporazum ne bo možen, je za 
reševanje pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

 

 

 

 

 



10.   člen 

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih 
strank. Sestavljena je v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po enega. 

V Ljubljani, dne 29. oktobra 2003 V Ljubljani, dne 29. oktobra 2003 
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