
 
Trg padlih borcev 5    
6230 Postojna 

PRISTOPNA IZJAVA - VPISNICA 

 

Vpisna št. člana (izpolni knjižnica) 

 

 
 

Status (obvezen podatek) - označi 

 predšolski otroci  osnovnošolci  srednješolci 

 študentje  zaposleni  nezaposleni 

 upokojenci  ostalo  tuji državljani 

Osnovni podatki (obvezna polja): 

IME IN PRIIMEK  

Ime in priimek starša oz. skrbnika  
(za nepolnoletne člane) 

 

DATUM ROJSTVA in KRAJ   

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA  

NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA  

Podatek za obveščanje (obvezno polje): 

TELEFONSKA ŠTEVILKA  

NASLOV E-POŠTE (e-mail)  

Obvezne podatke za vpis v Knjižnico Bena Zupančiča Postojna (v nadaljevanju knjižnica) zbiramo na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 
87/2001, št. 96/2002 in št. 92/2015), po katerem se te zbira in obdeluje za potrebe izvajanja lastne dejavnosti, zavarovanja knjižničnega gradiva ter nudenja 
posebnih ugodnosti članom. Vaše podatke bomo hranili in obdelovali v skladu z GDPR in področno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. 

 
 
 

Izobrazba (podatek ni obvezen – izpolnijo polnoletne osebe) – označi 

 nedokončana osnovna šola  dokončana osnovna šola  poklicna šola – triletna 

 srednja strokovna šola  gimnazija  višja šola/1. bolonjska (6. stopnja) 

 univerzitetna/2. bolonjska  (7. stopnja)  magisterij   doktorat 
Podatke o izobrazbi uporabljamo za potrebe načrtovanja nabave knjižničnega gradiva ter organizacije storitev za ciljne skupine članov.  

 
S svojim podpisom potrjujem: 

 da želim postati član/-ica knjižnice in da so zgoraj izpolnjeni podatki pravilni. V primeru njihove spremembe se zavezujem o tem obvestiti knjižnico ob 
prvem obisku po spremembi; 

 da sem seznanjen/-a s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Bena Zupančiča in da bom ravnal/-a v skladu z določili tega pravilnika; 

 da sem seznanjen/-a, da moje članstvo v knjižnici avtomatično preneha eno leto po neuporabi knjižnice; 

 da sem seznanjen/-a, da se otroci do 14. leta vpisujejo s spremstvom staršev in da za obveznosti mladostnikov do 18. leta odgovarjajo starši ali skrbniki; 

 da dajem svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov izključno za zgoraj navedene potrebe knjižnice. Obveščen/-a sem, da imam pravico do 
seznanitve s svojimi osebnimi podatki, da lahko zahtevam njihov popravek ali popoln izbris ter lahko svojo privolitev kadarkoli prekličem, in sicer pisno 
po pošti na naslov knjižnice ali po e-pošti: vop@po.sik.si. 
 

S svojim podpisom dovoljujem (označi) 

 da se po preteku 5-letnega članstva, moje članstvo v knjižnici poljubno podaljša 

 da si otrok oz. varovanec lahko samostojno izposoja DVD-je 

Elektronsko obveščanje preko sistema Cobiss (označi) 

 obvestilo o poteku rezervacije  obvestilo o skorajšnjem opominu 

 obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu  obvestilo o neporavnanih terjatvah 

 obvestilo o poteku roka izposoje  splošna obvestila 

 
Kraj in datum vpisa:       Podpis: 
 
______________________________     _____________________________

mailto:vop@po.sik.si


 
 

 
Izvleček iz 

Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001, št. 96/2002 in št. 92/2015) 
 
 

15. člen 
(uporabnik in član knjižnice ter osebni podatki o članih) 

 
Knjižnice imajo za potrebe izvajanja svoje dejavnosti, zavarovanja knjižničnega gradiva ter nudenja 
posebnih ugodnosti določenim kategorijam pravico, da v skladu s predpisi o varstvu osebnih 
podatkov zbirajo in obdelujejo naslednje osebne podatke svojih članov: ime in priimek, datum in 
kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, kategorijo člana, podatke za obveščanje 
(telefonska številka oziroma naslov elektronske pošte). Z osebno privolitvijo člana lahko zbirajo tudi 
podatek o izobrazbeni ravni, ki ga uporabljajo za potrebe načrtovanja nabave knjižničnega gradiva 
ter organizacije storitev za ciljne skupine članov. 
 
Osebni podatki o članih iz prejšnjega odstavka se v zbirki vodijo še največ eno leto od poteka 
članstva v knjižnici. Potem se izbrišejo oziroma anonimizirajo. Če ima član v tem času še 
neporavnane obveznosti do knjižnice, se njegovi osebni podatki izbrišejo oziroma anonimizirajo, ko 
so obveznosti poravnane. 

 


