
 

Na podlagi 15. člena Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/2003) in v 

skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni lis RS št. 87/2001, 96/2002 in 92/2015), Zakonom 

o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007), Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic 

(Uradni list RS št. 29/2003) in Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Franca 

Ksavra Meška Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož št. 1/2008 in 13/2014) je direktorica na 

podlagi soglasja Sveta Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, podanega na 14. redni seji,  z 

dne 20. 04. 2016 sprejela naslednji   

 

 

PRAVILNIK O SREMEMBAH PRAVILNIKA O SPLOŠNIH POGOJIH 

POSLOVANJA 

KNJIŽNICE FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ 
 

 

1. člen 

 
V 19. členu Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož se v 

drugem odstavku pred zadnjo alineje doda nova, ki se glasi: 

 

"odrasli uporabniki ne uporabljajo večnamenskega prostora (mladinske sobe) na mladinskem 

oddelku knjižnice". 

 

  

2. člen 

 
Besedilo 23. člena se v celoti spremeni in se glasi: 

 

 "Član si lahko ob posamični izposoji izposodi petnajst enot knjižnega gradiva in devet enot 

neknjižnega gradiva, od tega po tri enote glasbenih zgoščenk, dvd-jev, cd-romov in drugih 

vrst nosilcev zapisov. Pri tem si lahko izposodi le eno enoto istega naslova in dva naslova 

novega gradiva, ki ga je knjižnica pridobila v zadnjem mesecu. 

Član si ne more izposoditi na dom gradiva iz domoznanske zbirke, čitalniškega gradiva in 

zadnjih dveh številk serijskih publikacij. Izposoja tega gradiva se izjmemova dovoli po 

predhodnem dovoljenju direktorice. 

Izposoja na dom ni mogoča, če član nima poravnanih finančnih obveznosti do knjižnice, ki 

presegajo 20 EUR ali so starejše od 3 mesecev. 

Na člansko izkanico mladoletnega člana do 14. leta strarosti izposoja in rezervacija 

leposlovnega gradiva za odrasle ni možna." 

 

 

3. člen 

 

Prvi odstavek 25. člena se spremeni in se glasi: 

 

"Izposojevalni rok za knjige je 21 dni, za serijske publikacije 7 dni. Za neknjižno gradivo je 

izposojevalna doba naslednja: za vso neknjižno gradivo z izobraževalno vsebino 21 dni, za 

glasbene zgoščenke in dvd-je 7 dni."  

 

V drugem odstavku 25. člena se za drugim stavkom doda novi stavek z naslednjim besedilom: 



 

"Vračilo in takojšnja izposoja istega gradiva se obravnava kot podaljšanje in ne nova 

izposoja". 

 

4. člen 

 

Zadnji stavek prvega odstavka 28. člena se spremeni in se glasi: 

 

"Skupno število rezerviranega in naročenega gradiva je lahko največ 5 naslovov." 

 

Besedilo drugega odstavka 28. člena se v celoti zamenja z naslednjim besedilom: 

 

"Naročeno ali rezervirano gradivo čaka na člana največ 3 dni. Člani, ki so si rezervirali 

gradivo, so lahko o prispetju gradiva obveščeni po e-pošti ali sms sporočilom preko storitve 

Moja knjižnica. Člani so izjemoma lahko o prispelem gradivu obvešeni tudi ustno po telefonu, 

zlasti ko gre za izposojo gradiva  v izobraževalne namene." 

 

 

5. člen 

 

Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme direktorica po 

predhodnem podanem soglasju sveta knjižnice.  

 

 

 

 

 

 

Številka: 8-56/2016-41 

Ormož, 20. 04. 2016 

 

           Direktorica: 

          Milica Šavora 

 

 


