
POSLOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE ZA UPORABNIKE –  

dijake in oddelke za izobraževanje odraslih 

 
1. ČLANSTVO, ČLANSKA IZKAZNICA, IZPOSOJA 

Ob vpisu na našo šolo postanejo vsi vpisani dijaki člani šolske knjižnice. 
Članarine ni. 
Izposoja je možna z izkaznico naše knjižnice in brez nje. 
Uporabnikom knjižnice je vse knjižnično gradivo dostopno brezplačno.  
 
IZPOSOJEVALNI ROK GRADIVA NA DOM 
* KNJIGE      14 dni 
   Izposojo vsake knjige je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za  
   14 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika. 
* REVIJE         do 3 dni 
* REFERENČNO GRADIVO (leksikone, slovarje, priročnike, učbenike, 
   enciklopedije, atlase…) je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice. 
 
* Možne so tudi rezervacije gradiva. 
 
Dijaki si lahko izposojajo gradivo do konca pouka. Vrniti ga morajo ob koncu vsakega šolskega leta. 
Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, zaključne izpite, poklicno maturo, si lahko gradivo 
izposodijo tudi čez počitnice v dogovoru s knjižničarko. 
 
Nerednim dijakom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti. 
 

2. ODŠKODNINA ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO 

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti 
z enako enoto, pri čemer plača stroške ponovne obdelave v višini bibliotekarjeve bruto delovne ure. Za 
gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj le-to nadomesti z vsebinsko 
enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko ali plača trikratno tržno ceno nove knjige. 
 
3. DELOVNI ČAS 

Knjižnica je za uporabnike odprta vsak dan. Urnik izposoje visi na vratih knjižnice.  
Med delovnim časom je knjižnica zaprta zaradi izvajanja ur KIZ ali drugih obveznostih knjižničarke. 
 
Vstop s hrano in pijačo ni zaželen. 
 

4. PRAVILA OBNAŠANJA PRI UPORABI RAČUNALNIKA 

Dijakom je dovoljeno, da uporabljajo računalnik pod nadzorom knjižničarke. Pri uporabi imajo prednost 
uporabniki, ki potrebujejo informacije za šolsko delo. 
 
Odsvetovana je uporaba IRC-a, igric, obiskovanje spornih strani (teroristične aktivnosti, pornografija…), 
vnašanje osebnih podatkov (ime, priimek, številke kreditnih kartic), nakupovanje. Za obiskovanje spornih 
strani ni opravičila. Dijakom, ki zlorabijo pravila, se odreče pravica do dostopa. 
 
Dijaki morajo obvezno navesti bibliografske vire: internet, naslov, datum za vse informacije, ki so prevzete z 
interneta (grafika, zvok, filmi,…). 
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