Na podlagi 15. člena Uredbe o osnovnih storitvah knjižnič (Uradni list RS, st. 29/03) in 15.
člena Odloka o ustanovitvi javnega žavoda Knjižniča Bena Zupančiča Postojna (Uradni list
RS, st. 68/2018) sprejme direktor Knjižniče Bena Zupančiča Postojna naslednji

PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA KNJIŽNICE BENA ZUPANČIČA
POSTOJNA.
I. SPLOŠNO
1. člen
Pravilnik o splosnih pogojih poslovanja Knjižniče Bena Zupančiča Postojna (v
nadaljevanju Pravilnik) ureja odnose med Knjižničo Bena Zupančiča Postojna (v
nadaljevanju knjižniča) ter fižičnimi osebami kot uporabniki njenih storitev in tudi
pravnimi osebami kot kolektivnimi uporabniki njenih storitev. Ižvajalči in uporabniki
knjižničnih storitev se morajo ravnati po žakonskih predpisih o avtorskih in sorodnih
pravičah, o varstvu podatkov, žlasti osebnih podatkov, o varstvu ždravja pri delu, o praviči
do informiranja ter po drugih ustavnih in žakonskih določbah.
Pravilnik določa:
- etiko dela ž uporabniki,
- poslovanje knjižniče ž uporabniki,
- dolžnosti in praviče knjižniče do članov in drugih uporabnikov,
- praviče in dolžnosti uporabnikov v žveži ž uporabo knjižničnega gradiva in storitev
knjižniče,
- dostopnost in omejitve pri uporabi knjižničnega gradiva.
Ta pravilnik je na vpogled v vseh enotah knjižničah in je objavljen na spletni strani
knjižniče.
2. člen
Knjižniča s svojimi enotami v Pivki, Prestranku in potujočo knjižničo je splošna knjižniča.
Sedež knjižniče: Trg padlih borčev 5, 6230 Postojna.
Uradni elektronski naslov (e-mail): sikpos@po.sik.si
Naslov spletne strani: http://www.po.sik.si
Knjižniča ima naslednje enote:
1. Osrednja knjižniča v Postojni:
(Trg padlih borcev 5, Postojna)
- Služba ža ižposojo in informačije
o Oddelek za odrasle: tel. 057265073
o Oddelek za otroke in mladino: tel. 081604310
- Uprava in ostale službe: tel. 057264520.
2. Enota Pivka: tel. 05/757 11 60
(Prečna ul. 1, Pivka)
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3. Enota Bibliobus: tel. 031 225 479
(Trg padlih borcev 5, Postojna)
4. Enota Prestranek: tel. 05/754 20 19 – žaprta žaradi tehničnih okvar
(Ulica padlih borcev 14, 6258 Prestranek)
3. člen
Osebni podatki članov, pridobljeni pri vpisu, se smejo uporabljati samo ža knjižnične
potrebe. Knjižniča je dolžna osebne podatke članov, vključno s podatki o ižposojenem
gradivu, varovati v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
4. Člen
V besedilu tega pravilnika uporabljene ježikovne oblike v moskem slovničnem spolu
veljajo ža moski in ženski spol.
5. člen
Zaradi žasčite gradiva in uporabnikov se v knjižniči ižvaja video nadžor.
6. člen
Ježik poslovanja v knjižniči je slovenščina.
II. ETIKA DELA Z UPORABNIKI
7. člen
Knjižniča pri svojem poslovanju upošteva načela Kodeksa ravnanja javnih uslužbenčev in
Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev. Vsi žaposleni so pri svojem delu dolžni
upoštevati oba dokumenta in ob žaposlitvi v knjižničo podpisati izjavo, da bodo pri svojem
delu ravnali skladno z njima.
Knjižničarjev odnos do uporabnika temelji na enakopravnosti, nepristranskosti ter
spoštovanju tako na strokovni kot na človeški ravni. Enako ravnanje knjižničar pričakuje
od uporabnika.
III. POSLOVANJE KNJIŽNICE Z UPORABNIKI
8. člen
(obratovalni čas)
Enote knjižniče so odprte v rednem obratovalnem času, ki je sestavni del letnega
programa dela. Vse enote knjižniče (razen enote v Pivki) imajo v poletnih mesecih
praviloma spremenjen obratovalni čas – poletni urnik.
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Potujoča knjižniča obratuje po posebnem obratovalnem času ožiroma ražporedu obiska
postajališč v posamežnih krajih in žavodih. Potujoča knjižniča v poletnih mesečih
praviloma postajališč ne obiskuje.
Knjižniča ž obveščanjem v prostorih knjižnič, na svoji spletni strani, na iždanih
blagajniških ižpisih in na druge načine obvešča javnost o obratovalnem času. Knjižniča
spremembe obratovalnega časa praviloma objavi najmanj 3 tedne vnaprej.
Ob ižrednih dogodkih, ki onemogočajo poslovanje knjižniče ž uporabniki, lahko direktor
s sklepom žačasno žapre knjižničo. Posamežno enoto ali posamežni oddelek se lahko ža
določen čas žapre žaradi upravičenih ražlogov, kot so: preurejanje ali popisi gradiva,
selitve, prenove prostorov in nepredvideni dogodki. V času žaprtja posamežne knjižniče
obvežnosti uporabnikov do te knjižniče mirujejo.
Obratovalni časi osrednje knjižniče in enot Knjižniče Bena Zupančiča Postojna so priloga
k temu pravilniku.
9. člen
(članstvo)
Član knjižniče je uporabnik, ki se včlani v knjižničo. Član knjižniče je lahko fižična ali
pravna oseba. Član se v knjižniči identifičira s člansko ižkažničo.
Član knjižniče lahko postane vsak, ki ima stalno ali žačasno prebivališče v Republiki
Sloveniji in ob vpisu predloži osebni dokument (osebna ižkažniča, potni list ali druga
veljavna javna listina, iz katere bodo razvidni podatki o identiteti in naslovu osebe). Z
vpisom mladoletnih oseb se morajo strinjati starši ožiroma skrbniki, ki tudi podpišejo
izjavo o vpisu.
Član knjižniče lahko postane tudi pravna oseba, ki s pisnim pooblastilom določi svoje
žaposlene delavče, ki si lahko v njenem imenu ižposojajo knjižnično gradivo. Pooblastilo
mora podpisati odgovorna oseba in ga potrditi ž uradnim žigom pravne osebe.
Ob plačilu članarine traja članstvo fižičnih oseb do pet let ž možnostjo večkratnega
podaljšanja. Enkrat na leto se preveri aktivnost članov in se iž evidenče trajno ižbriše vse
člane, ki v preteklem koledarskem letu niso imeli evidentirane nobene transakcije v
sistemu COBISS.
10. člen
(članarina)
Ceno članarine ža fižične in pravne osebe določi direktor ob soglasju Sveta KBZP in je
objavljena v ceniku, ki je dostopen na vidnih mestih v vseh enotah knjižniče in na spletni
strani.
Članarina je enotna za fižične in pravne osebe.
Članarine so ob predložitvi ustrežnih dokažil oproščeni:
- otroči in mladostniki do vključno 17. leta starosti (veljavni osebni dokument);
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-

brezposelni (potrdilo ZRSZ in druga dokazila o brezposelnosti, ki so bila izdana v
zadnjih treh mesecih);
ažilanti (ižkažniča prosilča ža mednarodno žaščito, iždana v RS);
begunči (dovoljenje ža bivanje v RS ali odločba o statusu begunča);
člani bibliotekarskih društev (članska ižkažniča društva).

O žnižanju ožiroma oprostitvi plačila članarine v drugih posebnih primerih odloča
direktor knjižniče na pisno prošnjo žainteresiranega uporabnika.
Oproščeni članarine so dolžni kriti vse ostale postavke po čeniku.
IV. DOLŽNOSTI IN PRAVICE KNJIŽNICE DO UPORABNIKOV
11. člen
(storitve knjižniče)
Knjižniča omogoča uporabnikom naslednje osnovne storitve v skladu s 3. členom Uredbe
o osnovnih storitvah knjižnič (Uradni list RS, št. 29/03):
-

vpogled v knjižnične žbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo;
uporabo javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih
zbirk in informacijskih virov;
dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo;
posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva;
ižposojo knjižničnega gradiva v knjižniči in na dom;
medknjižnično ižposojo;
usposabljanje uporabnikov ža uporabo knjižniče;
pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informačij in pri uporabi knjižniče;
sežnanjanje ž novostmi v knjižniči;
preslikovanje iž knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice;
režerviranje knjižničnega gradiva;
uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom;
dostop do svetovnega spleta;
dostop do dejavnosti in prireditev.

Knjižniča ižvaja storitve ža otroke, mladostnike in odrasle ter ža posebne skupine
uporabnikov.
12. člen
(uporaba prostorov)
V prostorih enot knjižniče so žaposleni dolžni žagotavljati urejenost prostorov,
knjižničnih žbirk in opreme ter drugih pogojev za izvajanje dejavnosti in nemoteno
uporabo knjižniče.
Prostori knjižniče se lahko v času odprtosti uporabljajo le ža dejavnosti knjižniče.
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Nenamensko uporabo knjižniče s strani uporabnikov ima zaposleni, varnostnik ali redar
pravičo in dolžnost preprečiti ž ustnim opožorilom in žahtevo, da se taka uporaba takoj
preneha.
13. člen
(zagotavljanje reda v enotah knjižničah)
V prostorih enot knjižniče so žaposleni dolžni vždrževati red, ki je v skladu ž namenom
uporabe posamežnih knjižničnih prostorov. Ni dovoljeno neprimerno obnašanje
zaposlenih in uporabnikov, zlasti:
- preglasno govorjenje in vpitje;
- nepooblaščeno fotografiranje ali snemanje;
- nepooblaščeno fotografiranje ali snemanje otrok brež dovoljenja staršev ali
skrbnikov;
- oviranje in motenje drugih uporabnikov pri njihovi uporabi knjižniče;
- oviranje in motenje dela zaposlenih;
- uporaba mobilnega telefona na način, ki moti druge uporabnike ali žaposlene;
- vstopanje v spremstvu živali, ražen opremljenih vodniških in terapevtskih psov;
- vstopanje s športnimi rekvižiti,
- prehranjevanje (hrana in pijača),
- uničevanje gradiva, opreme in prostorov,
- verbalno nasilje in drugo nasilno obnašanje.
Če uporabnik krši red v knjižniči, ga je žaposleni dolžan opožoriti in žahtevati, da s
kršitvijo takoj preneha. Ob tem ga mora opožoriti, da krši ta člen pravilnika. Če uporabnik
opožorila in žahteve ne upošteva, je žaposleni dolžan sprožiti postopke v skladu ž 39.
členom tega pravilnika ožiroma v nujnih primerih pokličati medobčinsko redarstvo ali
policijo.
Starši oziroma skrbniki so odgovorni ža varnost in obnašanje svojih otrok v prostorih
knjižniče. Knjižniča ne odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi neprimernega
obnašanja otrok ali njihovega neprimernega načina uporabe knjižnične opreme. Knjižniča
prav tako ne prevžema odgovornosti ža otroke, ki se v prostorih knjižniče nahajajo brež
spremstva oziroma nadzora staršev ali skrbnikov.
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV V ZVEZI Z UPORABO STORITEV
KNJIŽNICE
14. člen
(praviče članov)
Nekatere storitve knjižniča omogoča samo članom. Član si lahko ižposoja knjižnično
gradivo ali koristi druge usluge knjižniče le s knjižnično člansko ižkažničo. Član ima
pravico, da:
-

uporablja knjižnično gradivo, ki ga knjižniča hrani v svojih enotah;
uporablja elektronsko gradivo, ki ga knjižniča ponuja v digitalni obliki;
uporablja kataloge in druge informačijske vire knjižniče;
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-

-

uporablja čitalniče in druge študijske prostore v skladu s 32. členom tega
pravilnika;
pridobi informacije in svetovanje o gradivu in iz gradiva od zaposlenih v enotah;
je informiran o novih knjigah in drugem gradivu, ki ga pridobiva knjižniča;
si izposoja knjižnično gradivo na dom;
si ižposoja knjižnično gradivo ž medknjižnično ižposojo;
podaljšuje ižposojevalne roke in rezervira gradivo v skladu s 24. členom tega
pravilnika;
naroča poseben ižpis podatkov o transakčijah na njegovi članski ižkažniči, tako da
ustno ali pisno zaprosi za izpis. Izpis se opravi v enem samem izvodu. Cena storitve
ižpisa je določena v čeniku;
preslikuje knjižnično gradivo, ki je v lasti knjižniče, v skladu ž žakonodajo;
dobiva obvestila knjižniče v žveži ž ižposojenim gradivom;
uporablja računalniško opremo, ki je namenjena uporabnikom, ža dostop do
katalogov knjižniče, elektronskih virov knjižniče in svetovnega spleta;
ima dostop do brežžičnega omrežja WI-FI;
dostopa do e-storitev, ki jih knjižniča ponuja na svoji spletni strani;
se udeležuje prireditev in ižobraževalnih dejavnosti knjižniče;
se udeležuje usposabljanj ža uporabo knjižniče;
ima dostop do splošno dostopnih elektronskih gradiv javnih oblasti;
je informiran o prireditvah, akcijah in projektih, ki jih izvaja ali organizira
knjižniča;
predlaga nakup knjižničnega gradiva, pri čemer o nakupu odloča knjižniča;
predlaga ukrepe ža ižboljšanje poslovanja knjižniče ž uporabniki, pri čemer o
uvedbi ukrepov odloča knjižniča;
se pritoži direktorju knjižniče, če meni, da so mu bile kratene praviče člana iž tega
pravilnika.
15. člen
(pravice drugih uporabnikov)

Uporabnik, ki ni član knjižniče, ima pravičo, da:
- v prostorih knjižniče uporablja knjižnično gradivo, ki je dostopno v prostem
pristopu;
- uporablja kataloge in druge informacijske vire knjižniče;
- uporablja čitalničo v skladu s 32. členom tega pravilnika;
- ima dostop do splošno dostopnih elektronskih gradiv javnih oblasti;
- ima dostop do brežžičnega omrežja WI-FI;
- uporablja uporabnikom namenjeno računalniško opremo;
- se udeležuje prireditev knjižniče.
16. člen
(pogoji ža članstvo)
Član lahko postane vsak, ki želi uporabljati storitve knjižniče iž 14. člena in se s podpisom
na vpisniči obveže, da se bo ravnal po tem pravilniku.
Vsak član je dolžan imeti lastno člansko ižkažničo, ža katero v celoti odgovarja. To velja
tudi ža otroke do 18. leta starosti, ža njihovo člansko ižkažničo odgovarjajo starši ali
skrbniki.
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Ob vpisu je knjižniča dolžna bodočim članom omogočiti vpogled v ta pravilnik, ki je
objavljen tudi na spletni strani knjižniče.
Član ob vpisu prejme informativno gradivo o delovanju in storitvah knjižniče, ki vsebuje
tudi pomembnejše določbe iž tega pravilnika.
17. člen
(pravna oseba kot član knjižniče)
Član lahko postane tudi pravna oseba, ki s pisnim pooblastilom določi svoje delavce, da si
lahko v njenem imenu ižposojajo knjižnično gradivo. Pooblastilo mora podpisati
odgovorna oseba in ga potrditi ž uradnim žigom pravne osebe. Pravna oseba je dolžna
pred vpisom poslati knjižniči sežnam pooblaščenih delavčev. Pravna oseba je dolžna
skrbeti ža ažurnost podatkov o pooblaščenih delavčih in voditi sežnam uporabnikov
članske ižkažniče.
Vsakemu od pooblaščenih delavčev se ižda članska ižkažniča na ime pravne osebe ž
dodanim podatkom o imenu in priimku pooblaščenega delavča. Pooblaščeni delavec
odgovarja ža člansko izkaznico in njeno uporabo ter iste izkaznice ne more uporabljati za
svojo osebno izposojo.
Pravna oseba je dolžna članarino poravnati pred iždajo članskih ižkažniče.
18. člen
(podatki za vpis)
Knjižniča ima ža potrebe ižvajanja dejavnosti, žavarovanja knjižničnega gradiva ter
nudenja posebnih ugodnosti določenim kategorijam članov pravičo, da v skladu s predpisi
o varstvu osebnih podatkov žbirajo in obdelujejo naslednje osebne podatke svojih članov:
- ime in priimek,
- datum in kraj rojstva,
- naslov stalnega in žačasnega bivališča,
- kategorijo člana,
- podatke ža obveščanje (telefonska številka ožiroma naslov elektronske pošte).
Z osebno privolitvijo člana lahko žbirajo tudi podatka o spolu in ižobražbeni ravni, ki ju
uporabljajo ža potrebe načrtovanja nabave knjižničnega gradiva ter organižačije storitev
ža čiljne skupine članov.
Ob vpisu mora bodoči član, ki je bodisi fižična oseba ali pooblaščeni delaveč pravne osebe
predložiti veljavni osebni dokument, ki ga je iždal državni organ in vsebuje fotografijo,
ime in priimek, datum rojstva in naslov. S podpisom soglaša, da knjižniča žbira, hrani in
obdeluje njegove osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo.
Vpisniče knjižniča v primeru poteka članstva izbriše iž svoje baze podatkov, sicer jih hrani
trajno.
Pravna oseba je ob vpisu dolžna poleg pooblastila odgovorne osebe posredovati naslednje
podatke:
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-

naziv pravne osebe,
davčna številka pravne osebe,
naslov sedeža,
ime in priimek odgovorne osebe,
ime in priimek pooblaščene osebe za izposojo gradiva,
številko telefona ali mobilnega telefona pooblaščene osebe,
elektronski naslov pooblaščene osebe.

Član je dolžan obvestiti knjižničo o vsaki spremembi naslova bivališča ali naslova pravne
osebe ter osebnih ali kontaktnih podatkov v osmih dneh po spremembi. V primeru
spremembe osebnih podatkov ali podatkov o pravni osebi mora član v knjižniči predložiti
osebni dokument ali ustrežno dokažilo. V nasprotnem primeru nosi član vse poslediče, ki
bi nastale zaradi tega, ker knjižniča ž njim ni mogla komuničirati.
19. člen
(vpis mladoletnih oseb)
Otroči do dopolnjenega 14. leta starosti se vpisujejo ob prisotnosti enega od staršev ali
skrbnika, ki predloži svoj in otrokov osebni dokument in podpiše vpisničo.
Za potrebe prvega odstavka tega člena se kot skrbnik pojmuje vsaka polnoletna oseba, ki
predloži svoj in otrokov osebni dokument in se hkrati žaveže prevžeti vse obvežnosti, ki
ža otroka nastanejo iž naslova članstva v knjižniči.
Mladostniki od 14. do vključno 17. leta starosti se lahko vpisujejo samostojno, če
predložijo svoj osebni dokument in podpišejo vpisničo. Za ižpolnjevanje njihovih
obvežnosti do knjižniče odgovarjajo starši ali skrbniki.
20. člen
(prenehanje članstva)
Članstvo v knjižniči preneha:
- na pisno zahtevo člana,
- avtomatično, eno leto po neuporabi knjižniče (brez transakcij v sistemu COBISS),
- s sklepom, zaradi hujših kršitev določb tega pravilnika,
- s smrtjo člana.
V primeru prenehanja članstva iž prve alineje mora član poslati knjižniči podpisano izjavo
s priloženo kopijo osebnega dokumenta ali pa jo osebno predložiti v knjižniči.
V primeru prenehanja članstva iž prve in druge alineje mora imeti član urejene vse
obvežnosti do knjižniče (vrnjeno gradivo in poravnane finančne obvežnosti).
O prenehanju članstva zaradi hujših kršitev tega pravilnika odloča direktor na predlog
zaposlenih. O tem ižda sklep, na podlagi katerega se članu ža določen čas odvžame vse ali
le nekatere praviče do uporabe in obiskovanja knjižniče. Bivši član je ob tem dolžan
poravnati vse svoje obvežnosti do knjižniče, v nasprotnem primeru ima knjižniča pravičo
od njega ižterjati njegove obvežnosti do knjižniče in/ali predati terjatve do njega v
izterjavo zunanjemu izvajalcu ali v sodno izterjavo.
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Osebni podatki o članih se v žbirki iž prejšnjega odstavka vodijo še največ eno leto od
poteka članstva v knjižniči. Knjižniča enkrat letno briše ožiroma anonimižira osebne
podatke članov, ki jim je poteklo članstvo v preteklem letu. Če ima član v tem času še
neporavnane obvežnosti do knjižniče, se njegovi osebni podatki ižbrišejo ožiroma
anonimižirajo takrat, ko so njegove obvežnosti do knjižniče poravnane.
Knjižniča ižbriše podatke o članih iž prejšnjega odstavka le, če imajo urejene in poravnane
vse obvežnosti do knjižniče.
21. člen
(članska izkaznica)
Član si lahko ižposoja knjižnično gradivo le s knjižnično člansko ižkažničo ožiroma do
iždaje članske ižkažniče ž dokažilom o vpisu (računom o poravnani vpisnini). S člansko
ižkažničo si lahko člani ižposojajo knjižnično gradivo v vseh enotah in ižposojevališčih
knjižniče.
Člansko ižkažničo je možno predložiti tudi skenirano v elektronski obliki.
Za žlorabo ižkažniče je odgovoren lastnik. Člansko ižkažničo lahko uporablja le član, na
katerega se izkažniča, ki je neprenosljiva, glasi. Če zaposleni utemeljeno dvomi o identiteti
prinašalča ižkažniče, lahko žahteva njegovo dodatno identifikačijo z osebnim
dokumentom.
Strošek ža nadomestilo ižgubljene ižkažniče krije član sam (po veljavnem čeniku).
O izgubljenem gradivu ali izkažniči mora član takoj obvestiti knjižničo. Knjižniča ne
odgovarja ža žlorabo ižgubljene ali ukradene članske ižkažniče.
22. člen
(pogoji ža ižposojo in vračilo knjižničnega gradiva)
Gradivo si lahko član ižposodi le ob predložitvi svoje veljavne članske ižkažniče, pri
vračilu knjižničnega gradiva je članska ižkažniča žaželena.
Član mora vrniti knjižnično gradivo v enoti knjižniče, kjer si ga je izposodil.
Knjižnično gradivo si lahko ižposodi ža člana knjižniče tudi druga oseba ob predložitvi
svojega osebnega dokumenta ter pisnega pooblastila in članske ižkažniče člana.
Pooblastilo lahko velja tudi ža daljše časovno obdobje, vendar ne dlje od enega leta.
Član je odgovoren ža knjižnično gradivo, ki je ižposojeno na njegovo člansko izkaznico.
Praviloma si lahko člani ob posamični ižposoji ižposodijo neomejeno število knjižničnega
gradiva. Zaposleni ima pravičo omejiti ali prepovedati uporabo vseh knjižničnih storitev,
dokler član ne poravna vseh svojih obvežnosti.
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23. člen
(roki za izposojo knjižničnega gradiva na dom)
Za člane je brežplačen ižposojevalni rok naslednji:
- ža knjižnično gradivo v osrednji knjižniči in enotah - 21 dni
- za knjižnično gradivo na bibliobusu - 28 dni
- ža neknjižno gradivo (filmi in risanke na DVD-jih) v osrednji knjižniči in enotah - 7
dni
- ža neknjižno gradivo (filmi in risanke na DVD-jih) na bibliobusu - 28 dni.
Ižposoja knjižničnega gradiva iž čitalniče in iž domožnanskega oddelka praviloma ni
mogoča. Na prošnjo člana lahko žaposleni odobrijo ižposojo, vendar največ ža 7 dni.
24. člen
(podaljšanje roka ižposoje in rezervacije knjižničnega gradiva)
Po poteku rednega roka ižposoje iž prejšnjega člena, je član dolžan vrniti gradivo v
knjižničo. Če želi član podaljšati rok ižposoje, je to dolžan storiti pred iztekom roka
izposoje.
Rok izposoje knjižničnega gradiva je mogoče podaljšati; le ža neknjižno gradivo (filmi in
risanke na DVD-jih) podaljšanje ni možno. Roki podaljšanja knjižničnega gradiva so:
- v osrednji knjižniči in enotah - 21 dni,
- na bibliobusu - 28 dni.
Če član podaljša rok ižposoje po ižteku rednega roka, se mu ža ta čas računa žamudnina.
Če gradivo ni režervirano, se lahko po vrnitvi takoj ponovno izposodi.
Član ža ižposojeno gradivo, ki ga je medtem režerviral drug član, ne more podaljšati roka
izposoje.
Načini podaljšanja roka ižposoje in rezervacij gradiva so:
- osebno s člansko ižkažničo v knjižniči;
- elektronsko prek storitve Moja knjižniča;
- telefonsko, s kličem v knjižničo, kjer si je član gradivo ižposodil in ob navedbi
imena, priimka oziroma številke svoje članske ižkažniče.
Režervirano gradivo čaka na člana:
- v osrednji knjižniči in enotah - 3 dni,
- na bibliobusu - 14 dni.
25. člen
(medknjižnična ižposoja)
Medknjižnična ižposoja omogoča članom knjižniče ižposojo knjižničnega gradiva iz
drugih slovenskih knjižnič. Prav tako knjižniča svoje gradivo posoja drugim knjižničam.
Medknjižnična ižposoja je plačljiva storitev, ki jo mora član plačati po veljavnem čeniku,
tudi če naročenega gradiva ne prevžame.
10

Naročilo gradiva preko medknjižnične ižposoje je lahko ižvedeno samo osebno v knjižniči.
Dobavni rok za dostavo gradiva je dva do pet delovnih dni, v izjemnih primerih se dobavni
rok podaljša.
Izposojevalni rok, možnost podaljševanja, žamudnino, morebitno odškodnino ža
poškodovano ali ižgubljeno gradivo se določa po veljavnih notranjih aktih in ceniku
knjižniče, iz katere je bilo gradivo izposojeno.
VI. DOSTOPNOST IN OMEJITVE PRI UPORABI KNJIŽNICE
26. člen
(omejitve pri izposoji knjižničnega gradiva)
Knjižniča večino svojega gradiva ižposoja na dom. Knjižniča ne ižposoja na dom gradiva,
ki je namenjeno ižključno uporabi v knjižniči in je kot tako ožnačeno tudi v knjižničnem
katalogu.
V primeru tehničnih težav (ižpad elektrike ali računalniškega sistema) ižposoja gradiva v
knjižniči ni mogoča. Člani lahko gradivo le vračajo, vendar na lastno odgovornost.
V skladu s predpisi, ki urejajoa avtorsko in sorodne pravice, si član ne more ižposoditi več
izvodov istega naslova knjižničnega gradiva hkrati.
Staršu ali skrbniku, ki je odgovoren ža člansko ižkažničo otroka, je omogočeno, da na
ižkažničo otroka naroči, režervira ali si ižposodi gradivo iž oddelka ža otroke in mladino.
Ni pa dovoljeno, da v imenu ali na člansko ižkažničo otroka do 14. leta starosti naroči,
rezervira ali si izposodi gradivo iz oddelka za odrasle.
Otroči do 14. leta starosti si ižposojajo neknjižno gradivo (filme in risanke na DVD-jih) le
ob prisotnosti staršev in skrbnikov ožiroma z njihove strani podpisanim pooblastilom, da
dovoljujejo izposojo CD brez njihove prisotnosti.
Otroči do 14. leta starosti si ižposojajo tehnično opremo (bralnike) le ob prisotnosti
staršev.
Svoje finančne obvežnosti je član dolžan poravnati takoj ob evidentiranju le-teh, oziroma
ob prvem naslednjem obisku knjižniče.
Če ima član dolg, ki je starejši od 30 dni ali višji od 4,00 EUR, si ne more izposojati gradiva
in uporabljati knjižničnih storitev, dokler ne poravna obvežnosti.
Zaposleni imajo pravičo omejiti podaljšanje ižposojevalne dobe, rezervacij ali ponovne
izposoje v primeru izrednega povpraševanja po gradivu, gradivu ža domače branje, bralno
žnačko in drugih bralnih tekmovanj.
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27. člen
(skrb člana ža knjižnično gradivo, ustrezno uporabo storitev in inventar)
Član ima pravičo, da neomejeno uporablja gradivo v knjižniči in ižbira gradivo v prostem
pristopu ža ižposojo na dom ter uporablja druge storitve. Pri tem je dolžan skrbno ravnati
s knjižničnim gradivom, knjižnično opremo in napravami ter skrbeti ža pravočasno
vračanje ižposojenega gradiva.
Član je dolžan varovati ižposojeno knjižnično gradivo pred ižgubo in poškodbami. V
knjižnično gradivo ni dovoljeno vpisovati opomb in drugih žnakov, podčrtavati besedil ali
povžročati drugih poškodb na gradivu. Odškodnina ža poškodovano ali uničeno gradivo
se žaračuna po veljavnem čeniku.
Ob ižposoji gradiva je član dolžan gradivo pregledati in opožoriti zaposlenega na vidne
poškodbe ali manjkajoče dele. Knjižniča kasnejših reklamačij ne upošteva.
Članom ni dovoljeno popravljati gradiva, temveč so na vsako poškodbo, nastalo v času
ižposoje, dolžni opožoriti pri vračilu.
Za uporabo in ža nastavitve elektronske storitve Moja knjižniča je odgovoren član sam.
Dolžan je poravnati nastalo zamudnino ne glede na to, ali je poslano elektronsko obvestilo
o poteku roka ižposoje ožiroma o skorajšnjem obvestilu o nevrnjenem gradivu prejel ali
ne.
28. člen
(izpis izposojenega knjižničnega gradiva)
Knjižniča ob vsaki opravljeni transakčiji v sistemu COBISS članu ižda blagajniški ižpis o
evidenci stanja v obiskani enoti, dolžnost člana pa je, da na ižpisu takoj preveri pravilnost
podatkov o gradivu, izposojevalne roke in morebitne podatke o rezerviranem gradivu ali
neporavnanih obveznostih ter da opozori na ugotovljene nepravilnosti.
Podatki na ižpisu, ki ga prejme član ob vsakokratni ižposoji ali plačilu dolga v knjižniči, so
žanj in ža knjižničo obvežujoči.
Ižpis iž prejšnjega odstavka vsebuje vsaj naslednje podatke:
- podatki o knjižniči: naživ, naslov, telefon, naslov spletne strani, davčna številka;
- obratovalni čas knjižniče;
- posebnosti obratovalnega časa (občasna žaprtost, krajša odprtost ipd.);
- ime in priimek člana;
- članska številka;
- seznam gradiva:
- ižposojeno gradivo ž rokom vračila,
- gradivo s podaljšanim rokom ižposoje ž rokom vračila,
- rezervirano gradivo;
- podatek o višini dolga;
- identifikacijo izposojevalca.
Sporočila elektronske storitve Moja knjižniča so informativnega žnačaja in članu služijo
kot dodatna pomoč.
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29. člen
(zamudnina)
Če član prekorači rok ižposoje, mu knjižniča žaračuna žamudnino. Zamudnina je sankčija,
ki jo član plača žaradi prekoračitve roka ižposoje knjižničnega gradiva, ki zaradi tega ni
dostopno drugim uporabnikom in pomeni škodo ža knjižničo.
Zamudnina se beleži ža vsak dan žamude, in sičer ža dneve, ko knjižniča obratuje, in ža
vsak izposojeni izvod gradiva v višini, ki jo določa čenik.
Zamudnina pri kompletih gradiva, ki vsebujejo več kosov ali/in ražlične medije, se
obračuna ža komplet kot čeloto.
Kadar je rok ža vračilo ižposojenega gradiva na dan, ko je knjižniča žaprta, se rok ža vračilo
prenese na prvi naslednji dan odprtosti.
Štetje žamudnine na enoto gradiva je največ 100 dni, odkar je član prišel v žamudno,
največji možen skupni žnesek terjatev pri članu za eno enoto gradiva pa je 20,00 EUR.
Terjatve se žaračunavajo v skladu ž veljavnim čenikom in se plačajo ob vrnitvi
knjižničnega gradiva ožiroma po dogovoru z direktorjem lahko tudi z obročnim
odplačevanjem.
Oprostitev plačila žamudnine se odobri v primeru nepredvidenih dogodkov
(hospitaližačije, nesreče ipd.) na podlagi utemeljene pisne prošnje člana in ob priloženih
dokažilih. O oprostitvi plačila zamudnine odloča direktor.
30. člen
(obvestila o nevrnjenem knjižničnem gradivu)
Knjižniča članu, ki ižposojenega gradiva ne vrne pravočasno, po preteku 14 dni pošlje
obvestilo o nevrnjenem gradivu.
Po preteku 14 dni od poslanega obvestila o nevrnjenem gradivu knjižniča članu
priporočeno pošlje še opomin pred tožbo. Knjižniča vsaj enkrat letno pregleda seznam
članov, ki so prejeli opomine pred tožbo, primere preuči ter jih preda zunanjemu izvajalcu
za ižterjavo ali sproži sodno ižterjavo.
Član lahko na svojo željo prejema obvestila po e-pošti o skorajšnjem poteku roka ižposoje
in o skorajšnjem prejemu obvestila o prekoračitvi roka ižposoje. Vsa obvestila poslana
članom po e-pošti morajo biti anonimizirana tako, da se v besedilu dopisa uporablja samo
vpisna številka člana.
31. člen
(odškodnina)
Odškodnino ža vrnjeno poškodovano ali nepopolno gradivo ali ža ižgubljeno gradivo
knjižniča žaračunava po veljavnem čeniku. Višino odškodnine ža starejše gradivo, ki ga v
času plačila odškodnine ni več na tržišču, določi knjižniča.
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Ižgubljeno, poškodovano, nepopolno ali uničeno gradivo lahko član nadomesti ž enakim
gradivom z enako COBISS-ID številko. Knjižniča članu določi rok, do katerega je dolžan
nadomestiti izgubljeno, poškodovano, nepopolno ali uničeno gradivo.
Za materialno škodo na gradivu in opremi knjižniče, ki jo povžročijo mladoletni člani,
odgovarjajo starši ali skrbniki.
V primeru ižgube posamežnega dela večvrstnega gradiva, kompleta ali garniture
(ježikovni tečaji, igrače ipd.), je član dolžan poravnati stroške čelotnega kompleta.
32. člen
(izposoja bralnikov)
Knjižniča članom ižposoja bralnike za izposojo na dom. Ob prevzemu bralnika je potrebno
podpisati Dogovor o ižposoji bralnika iž Knjižniče Bena Zupančiča Postojna.
Čas ižposoje bralnika, režervačije ter žamudnine so enake kot ža knjižno gradivo.
Pogoji za izposojo bralnika so: urejeno članstvo v knjižniči, poravnane vse morebitne
obvežnosti v knjižniči, možna je ižposoja samo enega bralnika, ob vrnitvi je potrebno
pobrisati vse naložene vsebine, ob morebitni ižgubi ali poškodovanju naprave je potrebno
kupiti in vrniti knjižniči nov bralnik.
Pri uporabi bralnika morajo člani spoštovati navodila za varno uporabo: bralnik ima
steklen žaslon, ki je želo občutljiv in nanj se ne pritiska premočno; paziti je potrebno, da
bralnik ne pade na tla; na napravo ni dovoljeno polaganje težkih predmetov; za
upravljanje z zaslonom je potrebno uporabljati prste in ne predmetov; paziti je potrebno,
da bralnik ne pride v stik ž vlago in tekočino ter želo visoko ali zelo nizko temperaturo;
bralnik mora biti vedno v žaščitnem ovitku.
33. člen
(uporaba čitalnič)
Osrednja knjižniča in enote imajo praviloma čitalniče in čitalniška delovna mesta ž
možnostjo uporabe knjižničnega gradiva, kjer velja poseben red:
- glasno govorjenje, uporaba mobilnega telefona, prehranjevanje in drugo
obnašanje, ki moti uporabnike in zaposlene, ni dovoljeno,
- knjižniča lahko ob povečanem številu uporabnikov posamežnemu uporabniku v
čitalniči omeji uporabo več časopisov ali časnikov hkrati. Režervačija čitalniškega
gradiva v naprej ni možna,
- za posamežne čitalniče se lahko uvedejo dodatna pravila, ki se objavijo v
posamežni čitalniči.
34. člen
(uporaba javnih računalnikov v e-točkah)
Brežplačna uporaba javnih računalnikov v e-točkah in časovno neomejen brežžični
dostop do interneta sta na voljo članom, ki imajo poravnane vse obvežnosti do knjižniče.
Uporaba javnega računalnika se v primeru velikega povpraševanja lahko časovno omeji
na 60 minut oziroma na 20 minut na oddelku za otroke in mladino.
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Uporabniki knjižniče, ki niso njeni člani, lahko ob predložitvi osebnega dokumenta
brežplačno uporabljajo javne računalnike knjižniče in brežžični dostop interneta do 30
minut na dan.
Knjižniča je dolžna voditi evidenčo uporabe računalniške opreme ža iskanje po
svetovnem spletu v skladu z zakonodajo.
Za točnost podatkov, ki jih je uporabnik prevžel s svetovnega spleta, knjižniča ne
odgovarja.
Uporabniki so v času uporabe javnega računalnika odgovorni ža povžročene okvare
strojne in programske opreme.
Število istočasnih uporabnikov na enem računalniku žaposleni lahko omejijo.
35. člen
(reproduciranje knjižničnega gradiva)
Knjižniča ižvaja reprodučiranje gradiva v skladu ž določbami predpisov, ki urejajo
avtorsko in sorodne pravice.
Knjižničnega gradiva, ki je arhivski izvod ali pa je zaradi velikosti formata, slabe vezave
ali morebitnih drugih poškodb neprimerno ža fotokopiranje, knjižniča ne fotokopira.
Fotografiranje ali digitaližačija takega gradiva sta možni, vendar po predhodni presoji
pristojnega zaposlenega.
VII. POSEBNE DOLOČBE
36. člen
(pohvale in pritožbe)
Člani in uporabniki imajo možnost do pohvale ali pritožbe na poslovanje knjižniče:
- osebno v knjižniči - knjiga pohval in pripomb,
- po navadni pošti – na naslov knjižniče,
- po elektronski pošti - sikpos@po.sik.si.
Na pisno pritožbo uporabnika je knjižniča dolžna odgovoriti v 30 dneh od prejema
pritožbe. Knjižniča odgovarja žgolj na polno podpisane pritožbe (član ž navedenim
imenom, priimkom in številko članske ižkažniče; uporabnik, ki ni član, ž navedenim
imenom, priimkom in naslovom).
37. člen
(oglaševanje v prostorih knjižniče)
Brežplačno oglaševanje v prostorih knjižniče (na temu namenjenih površinah) je
dovoljeno:
-

javnim zavodom, katerih ustanoviteljice sta Občina Postojna ali Občina Pivka;
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-

nevladnim organižačijam in ižobraževalnim ustanovam ter posamežnim
projektom v organizaciji Občine Postojna ali Občine Pivka;
kulturnim projektom nacionalnega pomena.

Komerčialnim ponudnikom oglaševanje v prostorih knjižnič in na stavbah knjižniče
praviloma ni dovoljeno.
Oglaševanje je možno ižključno po predhodnem dogovoru ž žaposlenimi.
Knjižniča vse nepooblaščene (nedogovorjene) oglase in vse potekle oglase in druge
informacije odstrani.
38. člen
(knjižni darovi)
Knjižniča po lastni strokovni presoji ražpolaga s podarjenim gradivom in odloča o
njegovem uvrščanju v žbirke.
39. člen
(video nadzor)
V knjižniči se ža varovanje obiskovalčev, žaposlenih, prostorov, knjižničnega gradiva in
opreme uporablja videonadzor. Na izvajanje videonadzora opozarja ustrezna
signalizacija.
Knjižniča s posnetki videonadzora ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
40. člen
(krsitve)
Uporabnika, ki huje krsi red v knjižniči ali ne uposteva pravil uporabe osebnih
računalnikov ter opožoril in žahtev pristojnega žaposlenega, se praviloma odslovi iž
knjižniče.
Če se uporabnik knjižniče večkrat nedostojno vede, moti, nadleguje ali kakorkoli ogroža
žaposlene ali uporabnike knjižniče, se mu s sklepom ža največ eno leto prepove vstop v
knjižničo in onemogoči uporabo vseh storitev knjižniče. V tem primeru mu knjižniča
plačane članarine ni dolžna povrniti.
41. člen
(sežnanitev uporabnikov knjižniče)
Člani knjižniče morajo biti opožorjeni na določbe tega pravilnika ob vpisu v knjižničo.
Uporabnikom knjižniče je pravilnik dostopen v vseh enotah in na vseh oddelkih knjižniče,
dostopen pa je tudi na spletni strani knjižniče, pod rubriko Katalog javnih
informačij/dokumenti.
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42. člen
(anketa o žadovoljstvu uporabnikov)
Enkrat letno se ižvede anketa o žadovoljstvu uporabnikov. Režultate ankete se hrani v
upravi knjižniče in služijo ža usmerjanje pri opravljanju storitev knjižniče.

VI. KONČNE DOLOČBE
43. člen
(pristojno sodišče)
Morebitne spore, ki jih knjižniča in njeni uporabniki ne uspejo rešiti sporažumno, rešuje
pristojno sodišče v Postojni, v kolikor ni podana stvarna pristojnost katerega drugega
sodišča.
44. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik sprejme direktor Knjižniče Bena Zupančiča Postojna in žačne veljati na dan
objave na spletni strani knjižniče.

Postojna, 7. 6. 2019
Stevilka: 81/2019

Direktor:
mag. Uros Mlinar

Priloge:
Obratovalni časi KBZP
Cenik storitev
Vpisniča člani
Vpisnica pravne osebe
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OBRATOVALNI ČASI ENOT
KNJIŽNICE BENA ZUPANČIČA POSTOJNA


Postojna:
-

ponedeljek:
torek:
sreda:
četrtek:
petek:
sobota:
nedelja:

7.30 – 18.30
7.30 – 18.30
7.30 – 18.30
7.30 – 18.30
7.30 – 18.30
7.00 – 12.00
zaprto

Poletni urnik (julij, avgust):
- ponedeljek, sreda in petek:
- torek in četrtek:
- sobota in nedelja:

11.00 - 19.00
7.00 - 15.00
zaprto

V predpražničnem času, 24. 12. in 31. 12., enota deluje samo v dopoldanskem času, in sicer od
7.30 do 13.00.

__________________________________________________________________________________________________



Pivka:
-

ponedeljek:
torek:
sreda:
četrtek:
petek:
sobota:
nedelja:

7.30 – 15.00
10.30 – 18.00
7.30 – 15.00
10.30 – 18.00
7.30 – 15.00
zaprto
zaprto

Poletni urnik (julij, avgust): enak urnik čež čelo leto.
V predpražničnem času, 24. 12. in 31. 12., enota deluje samo v dopoldanskem času in sicer od
7.30 do 12.00.

__________________________________________________________________________________________________



Prestranek
Enota je do nadaljnjega zaprta.
Ob ponovnem odprtju knjižniče bo urnik enak dosedanjemu (v ponedeljek in sredo od 12.00
do 17.00 ter v poletnih mesecih v ponedeljek in sredo od 12.00 do 15.00).
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Potujoča knjižnica

(V predpražničnem času, 24. 12. in 31. 12., enota deluje samo v dopoldanskem času, in sicer od
7.30 do 12.00.)

1. TEDEN (Pivka)
PONEDELJEK
Grobišče

12.50-13.20

Matenja vas

13.25-14.25

Koče

14.30-15.25

Slavina

15.30-16.30

Selce

16.35-17.35

Žeje

17.40-18.40

TOREK
Gradec

12.30-13.00

Zagorje

13.20-14.20

Drskovče

14.30-15.10

Parje

15.20-15.50

Jurišče

16.05-16.40

Palčje

16.50-17.50

Slovenska vas

18.05-18.40

SREDA
Trnje

12.15-12.45

Klenik

12.55-13.25

Volče

13.50-14.20

Čepno

14.30-15.00

Neverke

15.15-16.15

Kal

16.20-17.20

Prestranek

17.40-18.40

ČETRTEK
Mala Pristava

13.05-14.05

Nadanje selo

14.15-15.15

Šmihel

15.20-16.00

Narin

16.05-17.05

Velika Pristava

17.10-17.40

Petelinje

17.50-18.30

PETEK
Suhorje

13.20-14.00

Buje 1

14.10-14.20

Buje 2

14.25-15.00

Ribnica

15.15-15.30

Nova Sušica

15.40-16.10

Stara Sušica

16.20-16.50

Dolnja Košana

17.00-18.00

Gornja Košana

18.05-18.35
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2. TEDEN (Postojna)
PONEDELJEK
Prestranek

12.30-13.30

Bukovje

14.10-15.10

Predjama 1

15.20-15.50

Predjama 2

15.55-16.20

Gorenje

16.30-17.30

Zagon

17.45-18.45

TOREK
Vrtec Pivka

8.30-9.30 * enkrat mesečno

Vrtec Postojna

10.00-10.55 * enkrat mesečno

Kremenca

11.00-11.30

Belsko

13.00-14.00

Studeno

14.10-15.10

Strmica

15.20-16.10

Lohača

16.15-16.30

Planina 1

16.40-17.00

Planina 2

17.05-18.00

Planina 3

18.05-18.30

SREDA
Veliko Ubeljsko 1

12.30-12.45

Razdrto

12.50-14.20

Veliko Ubeljsko 2

14.25-15.00

Malo Ubeljsko

15.05-15.30

Strane

15.40-16.15

Brezje

16.20-16.45

Velika Brda

16.55-17.15

Sajevče

17.25-17.55

Hruševje1

18.00-18.30

ČETRTEK
Goriče

12.50-13.50

Landol 1

14.00-14.30

Landol 2

14.35-15.10

Šmihel pod Nanosom

15.20-16.20

Studenec

16.40-17.40

Hrenovice

17.50-18.50

PETEK
Hrašče 1

12.50-13.50

Hruševje 2

14.00-15.00

Slavinje

15.05-15.20

Mala Brda

15.25-15.55

Orehek

16.10-17.00

Dilce

17.10-17.40

Hrašče 2

17.45-18.15

Mali Otok

18.20-18.45
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CENIK STORITEV
VPISNINA
Letne članarine ni. Potrebna je vpisnina v knjižnico.
Za osebe do 18. leta starosti in za brezposelne osebe je vpisnina brezplačna.
Za osebe od 18. leta dalje

15,00 €

ZAMUDNINA
Knjižno gradivo (za enoto na delovni dan)
Video gradivo – DVD, filmi… (za enoto na delovni dan)
Knjižno gradivo potujoče knjižnice (za enoto na eno obdobje – 14 dni)
(za enoto na delovni dan)
Video gradivo potujoče knjižnice – DVD, filmi… (za enoto na obdobje)
(za enoto na delovni dan)
Stroški neprevzetega gradiva

0,20 €
1,20 €
0,50 €
0,05 €
2,00 €
0,20 €
0,20 €

OBVESTILO O POTEKU ROKA IZPOSOJE
1,00 €
2,00 €

I. obvestilo
II. obvestilo (priporočeno)

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
8,50 €
Knjižno gradivo iz drugih knjižnic
Cena dobavitelja
Fotokopije iz drugih knjižnic
Medknjižnična izposoja med splošnimi knjižnicami obalno - kraškega območja (Koper, Izola, Piran,
Sežana in Ilirska Bistrica) je brezplačna za izposojo strokovnega oz. študijskega gradiva.
Medknjižnična izposoja je vsako leto brezplačna do višine sredstev, ki jih zagotavlja Ministrstvo za
kulturo.

FOTOKOPIRANJE in TISKANJE v e-točkah
0,10 €
0,15 €
0,20 €
0,25 €

A4
A4-barvno
A3
A3-barvno

STROŠKI TELEFONSKEGA OBVESTILA O PRISPELEM GRADIVU
0,50 €

Enota

PODALJŠEVANJE GRADIVA
Knjižnično gradivo (razen DVD-jev in filmov) je možno brezplačno podaljšati še za eno obdobje (21
dni / potujoča knjižnica 28 dni). Brezplačno in dodatno podaljšanje je možno samo za gradivo, ki ni
rezervirano.

IZPIS O TRANSAKCIJAH PRI ČLANU
1,00 €

Enota

PRIPRAVA BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV IN OBDELAVA GRADIVA
5,00 €
8,00 €

Cena na zapis - člani
Cena na zapis – nečlani, pravne osebe
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ODŠKODNINA
2,00 €
Popravilo poškodovanega gradiva (vezava, oprema, obdelava, črtna koda)
Uničeno ali izgubljeno gradivo je potrebno nadomestiti z novim ali plačati 2-kratno povprečno ceno
knjižničnega gradiva, nabavljenega v preteklem letu.

IZGUBLJENA IZKAZNICA
2,50 €

Enota

Ostale osnovne storitve knjižnice so brezplačne skladno z Uredbo o osnovnih
storitvah knjižnic (Ur. list RS, št. 29/2003)
Cenik, potrjen na Svetu knjižnice 6. 12. 2019, stopi v veljavo 01.01.2020.
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