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Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK),  
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007), Uredbe o osnovnih storitvah 
knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica  

(MUV št. 8/2005, 16/06 in 17/09) je direktorica Mariborske knjižnice po soglasju  
Sveta knjižnice z dne 14. 6. 2013 sprejela

Pravilnik  
o splošnih pogojih poslovanja  

Mariborske knjižnice

1.  člen
(predmet pravilnika)

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Mariborske knjižnice (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) 
ureja način poslovanja Mariborske knjižnice (v nadaljnjem besedilu: knjižnica) ter odnose med 
knjižnico, njenimi uporabniki in člani.

Pravilnik določa jezik poslovanja, etiko poslovanja, pravice in dolžnosti knjižnice do uporabnikov 
in članov, pravice in dolžnosti uporabnikov in članov do knjižnice ter knjižničnega gradiva, dosto-
pnost in pogoje uporabe knjižnice, uporabo knjižničnih prostorov in opreme ter drugo.

2. člen
(uporaba izrazov)

Uporabnik knjižnice je vsak, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice.

Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico. Član knjižnice je lahko fizična ali pravna oseba.

Uporabnik in član knjižnice morata ravnati v skladu z določbami tega pravilnika.

V besedilu uporabljene oblike v moškem slovničnem spolu veljajo za moški in ženski spol.

3. člen
(jezik poslovanja)

Knjižnica posluje v slovenskem jeziku.

4. člen
(etična načela delovanja knjižnice)

Knjižnica pri svojem poslovanju upošteva načela Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev in Etič-
nega kodeksa javnih uslužbencev.
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I. Pravice in dolžnosti knjižnice  
do uporabnikov in članov

5. člen
(naloge knjižnice)

Knjižnica je javni zavod in izvaja naloge splošne knjižnice in osrednje območne knjižnice. Name-
njena je vsem, ki želijo uporabljati njene storitve.

6. člen
(odgovornosti, pravice in dolžnosti knjižničnih delavcev)

Direktor in/ali pooblaščeni knjižnični delavec ima pravice in dolžnosti:

 – da za ugotavljanje identitete od uporabnika in člana zahteva dokument, ki omogoča ugotav-
ljanje identitete,

 – da od člana zahteva člansko izkaznico, ko uporablja storitev, ki jo knjižnica omogoča le članom,

 – da lahko članu iz utemeljenih razlogov določi drugačne pogoje plačila evidentiranega dolga,

 – da lahko članu iz utemeljenih razlogov dovoli izposojo večjega števila enot gradiva in za krajši 
ali daljši čas, kot to določa ta pravilnik,

 – da omeji ali prepove izposojo gradiva ali uporabo drugih storitev knjižnice uporabniku ali članu, 
ki je prekršil določbe tega pravilnika,

 – da člana in uporabnika ob težjih kršitvah tega pravilnika odstrani iz knjižnice,

 – da v izjemnih okoliščinah zapre knjižnico.

7. člen
(dostopnost knjižnice in storitev, časovne omejitve)

Storitve so uporabnikom in članom dostopne v:

 – Knjižnici Rotovž, Rotovški trg 2, 2000 Maribor,

 – Čitalnici, Rotovški trg 1, 2000 Maribor,

 – Pionirski knjižnici Rotovž, Rotovški trg 6, 2000 Maribor,

 – Knjižnici Tabor, Dvořakova ulica 3, 2000 Maribor,

 – Knjižnici Nova vas, Cesta proletarskih brigad 61a, 2000 Maribor,

 – Pionirski knjižnici Nova vas, Cesta proletarskih brigad 63a, 2000 Maribor,

 – Knjižnici Pobrežje, Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor,

 – Knjižnici Tezno, Zagrebška cesta 18, 2000 Maribor,

 – Knjižnici Janka Glazerja Ruše, Falska cesta 24, 2342 Ruše,

 – Knjižnici Bistrica ob Dravi, Ulica 27. decembra 2, 2345 Bistrica ob Dravi,

 – Knjižnici Duplek, Cesta k Dravi 8, 2241 Spodnji Duplek,

 – Knjižnici Hoče, Sršakova ulica 2, 2311 Hoče,

 – Knjižnici Kamnica, Vrbanska cesta 97, 2351 Kamnica,
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 – Knjižnici Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju,

 – Knjižnici Pekre, Lackova cesta 180, 2341 Limbuš,

 – Knjižnici Pesnica, Pesnica pri Mariboru 42a, 2211 Pesnica,

 – Knjižnici Studenci, Obrežna ulica 1, 2000 Maribor,

 – Knjižnici Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah,

 – Potujoči knjižnici – z biliobusom in premičnimi zbirkami, Zagrebška cesta 18, 2000 Maribor,

 – Izposoji na domu, Rotovški trg 2, 2000 Maribor,

 – Izposoji v bolnišnico, Dvořakova ulica 3, 2000 Maribor.

Knjižnica posluje z uporabniki po odpiralnem času, določenem s programom dela. V poletnih 
mesecih praviloma posluje po poletnem odpiralnem času. Bibliobus ima poseben urnik obiskov 
postajališč in poletno prekinitev voženj, skladno s poletnim urnikom.

Knjižnica obvešča javnost o dostopnosti in odpiralnih časih ter posreduje druge informacije, ki so 
pomembne za poslovanje, v prostorih in na spletni strani knjižnice.

8. člen
(osnovne brezplačne storitve za uporabnike in člane)

Knjižnica zagotavlja uporabnikom in članom naslednje osnovne brezplačne storitve:

 – dostop do javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih javnih podatkovnih zbirk 
ter informacijskih virov in njihovo uporabo,

 – dostop do splošno dostopnih elektronskih informacijskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,

 – posredovanje informacij o knjižničnem gradivu in iz gradiva knjižnice,

 – posredovanje informacij iz vzajemne bibliografske podatkovne baze COBIB.SI,

 – usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,

 – pomoč in svetovanje pri iskanju in uporabi knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov 
knjižnice,

 – izobraževanje za iskanje, vrednotenje in uporabo različnih informacijskih virov,

 – dostop do elektronske pošte in interneta,

 – uporabo čitalniških mest v knjižnici,

 – uporabo drugih javno dostopnih prostorov knjižnice,

 – uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom,

 – seznanjanje uporabnikov z novostmi v knjižnici,

 – obisk prireditev in drugih dejavnosti knjižnice.

9. člen
(osnovne brezplačne storitve za člane)

Knjižnica članom omogoča brezplačno še:

 – izposojo knjižničnega gradiva na dom in v čitalnici,

 – rezerviranje knjižničnega gradiva,

 – dostop in uporabo naročenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov.
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10. člen
(plačljive storitve za člane in uporabnike ter cenik storitev)

Plačljive storitve za člane in/ali uporabnike določa veljavni cenik storitev knjižnice (v nadaljeva-
nju: cenik). Cenik sprejme direktor in potrdi svet knjižnice. Objavljen je v prostorih in na spletni 
strani knjižnice.

11. člen
(osebni in drugi podatki o članih in uporabnikih)

Knjižnica zbira, hrani, analizira, varuje in uporablja osebne podatke.

Na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu knjižnica zbira in obdeluje naslednje osebne podatke 
o članih: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba, zapo-
slitev ali šola. Na osnovi pisne osebne privolitve posameznika knjižnica zbira tudi druge osebne 
podatke o članih, kot so: naziv delovne organizacije oziroma šole, ime in priimek zakonitega za-
stopnika ali skrbnika, ime in priimek odgovorne osebe, ime in priimek osebe, pooblaščene za iz-
posojo, davčno številko, telefonsko številko in naslov elektronske pošte. Osebne podatke o članu 
knjižnica izbriše najkasneje eno leto po preteku članstva.

Oseba, ki ne želi biti več član knjižnice, s pisno in lastnoročno podpisano izjavo zahteva izbris svo-
jih podatkov iz knjižničnih evidenc, pri čemer predloži veljavni osebni dokument. Izbris podatkov 
iz knjižničnih evidenc je možen pod pogojem, da je član v vseh enotah knjižnice poravnal svoje 
obveznosti. Za mladoletne osebe vložijo pisno izjavo starši oziroma skrbnik, praviloma tisti, ki je 
mladoletno osebo vpisal v knjižnico.

Knjižnica lahko podatke o posameznih transakcijah, ki jih je član v določenem obdobju opravil v 
knjižnici (npr. podatke o izposojenem gradivu), posreduje le članu osebno. Član se mora ob pre-
vzemu podatkov identificirati z osebnim dokumentom. Izpis podatkov se izdela v enem izvodu, 
najkasneje v osmih delovnih dneh.
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II. Pravice in dolžnosti uporabnikov do knjižnice

12. člen
(član knjižnice)

V knjižnico se lahko kot fizične osebe včlanijo državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki 
imajo v Republiki Sloveniji stalno ali začasno bivališče.

Kot pravne osebe se lahko včlanijo negospodarske in gospodarske organizacije.

13. člen
(vpis v knjižnico)

Uporabnik, ki želi postati član knjižnice, ob vpisu predloži veljavni osebni dokument. Oseba brez 
stalnega bivališča v Republiki Sloveniji predloži tudi potrdilo o začasnem bivališču.

Ob vpisu v knjižnico bodoči član podpiše pristopno izjavo, s katero se obveže, da se bo ravnal po 
tem pravilniku ter soglaša, da bo knjižnica za potrebe poslovanja uporabljala, hranila in varovala 
njegove osebne podatke.

Otroci do 15. leta starosti se vpisujejo ob prisotnosti staršev ali skrbnikov, ki predložijo svoj osebni 
dokument in podpišejo pristopno izjavo. Mladostniki od 15. do 18. leta starosti se lahko vpisujejo 
samostojno ob predložitvi osebnega dokumenta in podpisu pristopne izjave. S podpisano pristo-
pno izjavo prevzamejo odgovornost za spoštovanje določil tega pravilnika.

Pred vpisom knjižničar omogoči vpogled v ta pravilnik. Ob vpisu člani prejmejo informativno gra-
divo o poslovanju in storitvah knjižnice, ki jih seznanja z osnovnimi informacijami o knjižnici ter 
določbami o splošnih pogojih poslovanja (izvleček tega pravilnika).

Odgovorna oseba pravne osebe izpolni pristopno izjavo, potrdi jo z uradnim žigom. S pisnim po-
oblastilom določi zaposlenega delavca za izposojo knjižničnega gradiva v njenem imenu. Poobla-
ščeni delavec odgovarja za člansko izkaznico, za vse kršitve pravilnika pa odgovarja odgovorna 
oseba pravne osebe. Knjižnica na podlagi vsakoletnega seznama pooblaščenih delavcev pravni 
osebi izstavi račun za članarino. Fizična oseba, ki ima pooblaščeno člansko izkaznico pravne ose-
be, iste izkaznice ne more uporabljati za svojo osebno izposojo.

Knjižnica vsako leto ob podaljšanju članstva preveri podatke člana.

14. člen
(članarina)

Višino letne članarine za posamezne kategorije članov določa cenik. Ob vpisu v knjižnico uporab-
nik poravna članarino, plačilo velja 12 mesecev.

Plačila članarine so oproščeni:

 – osebe do 18. leta starosti,

 – brezposelne osebe,

 – invalidi,

 – dijaki nad 18 let.
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Do znižanih članarin so upravičeni:

 – študenti,

 – upokojenci.

Brezposelna oseba, ki želi uveljavljati oprostitev članarine, predloži potrdilo Zavoda za zaposlova-
nje Republike Slovenije, staro do 30 dni. Oseba, ki živi v težkih socialnih pogojih in želi uveljavljati 
oprostitev članarine, predloži dokazilo o pravici prejemanja denarne socialne pomoči oziroma 
predlog pristojnega centra za socialno delo.

Invalid, ki želi uveljavljati oprostitev plačila članarine, predloži ustrezno dokazilo.

Upokojenec, ki želi uveljavljati plačilo članarine s popustom, predloži potrdilo o statusu upokojenca.

Študent za uveljavitev pravice do plačila znižane članarine predloži študentsko izkaznico ali potr-
dilo o vpisu ali indeks, dijak nad 18 let predloži dijaško izkaznico ali potrdilo o vpisu.

Uporabnik ali član lahko v knjižnici kupi članski darilni bon, s katerim nekomu podari članstvo v 
knjižnici. Prejemnik bon predloži ob vpisu. Veljavnost darilnega bona je 12 mesecev, njegova vre-
dnost je enaka višini polne članarine. Razlike do znižane članarine knjižnica ne vrača.

Direktor knjižnice lahko v posebnih primerih za posameznike ali skupine na podlagi pisne vloge 
določi drugačno višino članarine.

15. člen
(članska izkaznica)

S člansko izkaznico član izkazuje članstvo v knjižnici in potrjuje svojo identiteto. Ob vpisu prejme 
potrdilo o članski izkaznici (obr. MK 02/25 (11/04)), ki ga uporablja do prevzema članske izkaznice. 
Ob prevzemu članske izkaznice se član identificira z osebnim dokumentom.

Potrdilo o članski izkaznici in članska izkaznica veljata v vseh enotah knjižnice.

16. člen
(odgovornost za člansko izkaznico)

Članska izkaznica in potrdilo o članski izkaznici nista prenosljiva in ju lahko uporablja samo njun 
imetnik oziroma pooblaščenec pravne osebe. O spremembi osebnih podatkov in/ali izgubi član-
ske izkaznice mora član knjižnico obvestiti takoj, v nasprotnem primeru sam odgovarja za škodo, 
ki nastane zaradi napačnih podatkov, izgube, uničenja in zlorabe članske izkaznice.

Poškodovano, izgubljeno ali ukradeno izkaznico knjižnica nadomesti z novo na stroške člana.

17. člen
(prenehanje članstva)

Članstvo v knjižnici preneha na pisno in podpisano zahtevo člana ali z izključitvijo člana s strani 
knjižnice zaradi kršitev določb tega pravilnika. Izpisani član od knjižnice ne more terjati vračila 
plačane članarine.

Članstvo v knjižnici preneha tudi v primeru, če je od datuma zadnjega obiska v knjižnici minilo pet 
let, ter v primeru smrti fizične osebe oziroma prenehanja pravne osebe.
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Knjižnica podatke o članih briše iz evidenc v skladu z določili Zakona o knjižničarstvu.

Izpis iz knjižnice na podlagi zahteve člana in posledični izbris podatkov iz evidenc sta možna le v 
primeru, če član do knjižnice nima neporavnanih obveznosti.

18. člen
(pohvale, predlogi, pritožbe in pripombe)

Uporabniki lahko svoje mnenje o načinu poslovanja knjižnice posredujejo po pošti, v knjigo pri-
tožb in pohval in v rubriki Pišite nam na spletni strani knjižnice.

Mnenje uporabniki ali člani knjižnice naslovijo na vodjo knjižnice, če z rešitvijo problema niso za-
dovoljni, pa tudi na vodjo oddelka za knjižnično mrežo. Če z odgovorom še vedno niso zadovoljni, 
mnenje v pisni obliki naslovijo na direktorja knjižnice.

Pritožb na neuspešno izvedbo telefonskih in spletnih transakcij (podaljšanj, rezervacij) knjižnica 
ne more upoštevati, saj mora član sam preverjati uspešnost teh transakcij. Pritožbeni rok za ra-
čun je 15 dni s predložitvijo računa.

Knjižnica uporabniku in članu posreduje odgovor na njegovo mnenje v 30 dneh od prejema mne-
nja.

Nastavitve za e-obveščanje v okolju Moje knjižnice so v pristojnosti člana in jih osebje knjižnice ne 
vnaša in ne spreminja. Knjižnica ne more prevzeti odgovornosti za neuspešno dostavljena e-ob-
vestila in sms obvestila v okolju Moje knjižnice.
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III. Pogoji uporabe knjižničnega gradiva

19. člen
(izposoja knjižničnega gradiva)

Knjižnično gradivo si lahko izposojajo člani knjižnice s predložitvijo svoje članske izkaznice. Izposoja 
knjižničnega gradiva ni mogoča, če ima član knjižnice neporavnane finančne obveznosti.

Ob izposoji gradiva član prejme seznam izposojenega gradiva. Član mora ob prevzemu izpisa pre-
veriti pravilnost podatkov. Kasnejših reklamacij knjižnica ne upošteva.

Član vrne gradivo v tisti enoti, kjer si ga je izposodil.

Gradivo, ki ni v prostem pristopu, uporabnik ali član naroči pri knjižničarju in ga dobi v najkraj-
šem možnem času.

Član, ki ne vrne knjižničnega gradiva, mora to nadomestiti z novim enakim izvodom ali plačati 
odškodnino. V obeh primerih član poravna tudi stroške strokovne obdelave in opreme po veljav-
nem ceniku. Za nenadomestljivo gradivo določi vrednost knjižnica.

20. člen
(izposoja gradiva na dom)

Izposoja knjižnega gradiva na dom ni omejena s številom izvodov. Član si lahko hkrati izposodi le 
en izvod istega naslova.

Izposoja neknjižnega gradiva in serijskih publikacij na dom je omejena na 5 izvodov, razen za iz-
posojo igrač, ki je omejena na 2 izvoda.

21. člen
(izposoja gradiva v čitalnici)

Gradivo, ki je namenjeno uporabi samo v prostorih knjižnice:

 – zbirka knjižničnega gradiva z oznako »Č« (zbirka čitalniškega gradiva),

 – zbirka knjižničnega gradiva z oznako »A« (zbirka arhivskih slikanic),

 – leposlovno gradivo študijske zbirke mladinske književnosti in knjižničarstva z oznako »Š«,

 – serijske publikacije:

 – v čitalnici Knjižnice Rotovž tri zadnje številke dnevnikov, tednikov in mesečnikov ter zadnja 
številka drugih naslovov serijskih publikacij, ki izhajajo redkeje,

 – v čitalnicah vseh drugih enot zadnje številke.

22. člen
(izposojevalni roki in podaljševanje izposojevalnega roka)

Rok izposoje knjižničnega gradiva na dom je:

 – 21 dni za knjižno gradivo, knjižno gradivo s prilogami in igrače,

 – 21 dni za serijske publikacije v krajevnih knjižnicah in pionirskih oddelkih (Pionirska knjižnica 
Rotovž, Pionirska knjižnica Nova vas),
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 – 7 dni za serijske publikacije v Čitalnici, Knjižnici Tabor in Knjižnici Nova vas,

 – 7 dni za neknjižno gradivo.

Izjema je bibliobus, kjer je izposojevalni rok za vse gradivo 28 dni.

Rok izposoje je mogoče podaljšati večkrat, najdaljši skupni rok izposoje je 63 koledarskih dni, za 
neknjižno gradivo je skupni rok izposoje 21 dni. Rok izposoje je mogoče podaljšati gradivu, ki ni 
rezervirano, izposoje pa ni mogoče podaljšati serijskim publikacijam.

Rok izposoje je mogoče podaljšati osebno, telefonsko ali/in preko spletnega servisa COBISS/OPAC 
– Moja knjižnica. Rok izposoje je potrebno podaljšati pred njegovim potekom.

Po izteku najdaljšega izposojevalnega roka mora član gradivo vrniti na vpogled knjižničarju, lahko 
pa si ga nato ponovno izposodi, če ni rezervirano.

Knjižničar lahko na prošnjo člana podaljša izposojevalni rok tudi izposojenemu gradivu v drugi 
enoti knjižnice, razen na bibliobusu.

23. člen
(rezervacija gradiva)

Član lahko gradivo rezervira osebno, telefonsko ali preko spletnega servisa COBISS/OPAC – Moja 
knjižnica. O pripravljenem gradivu ga knjižnica obvesti na dogovorjeni način. Rezervirano gradivo 
član prevzame v roku 3 delovnih dni. V tem času lahko rezervacijo gradiva osebno, telefonsko ali 
preko spletnega servisa COBISS/OPAC – Moja knjižnica prekliče. Članu, ki rezerviranega gradiva 
v dogovorjenem roku ne prevzame ali ne prekliče rezervacije, knjižnica zaračuna stroške nepre-
vzetega gradiva.

Gradivo iz knjižnične zbirke je mogoče rezervirati v katerikoli enoti knjižnice.

24. člen
(zamudnine in stroški obveščanja o poteku roka izposoje)

Če član ne vrne izposojenega gradiva v predpisanem roku, je dolžan poravnati nastalo zamudnino 
in stroške obveščanja o poteku roka izposoje, ne glede na to, ali je pisno obvestilo o poteku roka 
izposoje prejel. Zamudnina in stroški obveščanja se seštevajo.

Član je lahko v izjemnih primerih iz upravičenih razlogov oproščen plačila stroškov zamudnine 
oziroma stroškov obveščanja o poteku roka izposoje, knjižnica mu lahko izjemoma omogoči po-
ravnavo finančnih obveznosti v več obrokih ali mu zmanjša plačilo. Razloge mora član utemeljiti 
v pisni vlogi, ki jo naslovi na direktorja knjižnice.

Zamudnina se obračunava po ceniku za vsako enoto knjižničnega gradiva za vsak dan v tednu, 
razen za nedelje, praznike, dneve izredne zaprtosti in dneve zaprtosti v času poletnega urnika. 
Kompleti knjižničnega gradiva se obravnavajo kot zaključena celota.

Zamudnina se obračuna od četrtega dne poteka izposojevalnega roka do vrnitve gradiva, oziroma 
do datuma izstavitve tretjega obvestila o poteku izposojevalnega roka. Izjema pri obračunavanju 
zamudnin je bibliobus.

Knjižnica izstavi prvo obvestilo o poteku izposojevalnega roka 10. dan po preteku roka izposoje. 
Drugo obvestilo izstavi 10. dan po izstavitvi prvega, 10. dan po izstavitvi drugega obvestila iz-
stavi članu tretje obvestilo o poteku izposojevalnega roka (obvestilo pred izterjavo). Za gradivo, 
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izposojeno na bibliobusu, knjižnica pošilja obvestila o poteku izposojevalnega roka periodično, 
najmanj 4 krat letno.

Deseti dan po izstavitvi tretjega obvestila knjižnica preda terjatev pooblaščeni agenciji za izterjavo.

Član lahko poravna finančne dolgove v vseh enotah knjižnice, vendar šele, ko vrne knjižnično gra-
divo v knjižnico, v kateri si je gradivo izposodil. Izjema je bibliobus, kjer člani ne morejo poravnati 
finančnih dolgov, ki jih imajo v drugih enotah.

25. člen
(poškodovano ali izgubljeno gradivo)

Dolžnost člana je, da ob izposoji knjižnično gradivo pregleda in takoj opozori knjižničarje na vidne 
poškodbe oz. manjkajoče dele, sicer odgovarja za škodo sam. Član mora poškodovano ali izgu-
bljeno knjižnično gradivo nadomestiti z enakim in ob tem poravnati stroške vnovične strokovne 
obdelave in opreme gradiva po ceniku. Če gradiva ni mogoče nadomestiti, plača odškodnino za 
gradivo in stroške vnovične strokovne obdelave in opreme gradiva, kot ju določa cenik. Če član 
izgubi posamezni del gradiva v kompletu, je dolžan povrniti stroške celotnega kompleta.

Poškodovanega knjižničnega gradiva član ne sme popravljati sam.

Če član namerno poškoduje gradivo, mu preneha pravica do članstva v knjižnici za dobo enega 
leta.

26. člen
(medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov)

Knjižnica omogoča medknjižnično izposojo. Svojim članom naroča in izposoja knjižnično gradivo 
oziroma dokumente, ki jih nima v lastnih knjižničnih zbirkah, iz drugih knjižnic v Republiki Slove-
niji, ter posreduje svoje gradivo v druge knjižnice.

Rok izposoje posredovanega gradiva iz knjižnice je 1 mesec, knjižnica posameznemu naročniku 
posreduje samo en izvod določenega naslova.

Pri medknjižnični izposoji veljajo pravila knjižnice, ki je gradivo posredovala (npr. morebitna upo-
raba samo v čitalnici, rok izposoje, možnost podaljšanja, zamudnina, odškodnina za poškodova-
no ali izgubljeno gradivo). Član, ki je gradivo naročil, mora poravnati stroške, tudi če naročenega 
gradiva ne prevzame.

Gradivo za medknjižnično izposojo lahko član naroči v katerikoli enoti knjižnice, osebno, po pošti 
ali elektronski pošti, po faksu, preko spletnega servisa COBISS/OPAC – Moja knjižnica ali z elek-
tronsko naročilnico medknjižnične izposoje, ki je objavljena na spletni strani knjižnice.

27. člen
(fotokopiranje)

V enotah z ustrezno tehnično opremo knjižnica v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pra-
vicah (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB3, 68/2008, 85/2010-Skl.US, 47/2013-Odl.US) omogoča fo-
tokopiranje knjižničnega gradiva, in sicer le članom in le gradivo iz knjižnične zbirke, največ do 5 
strani. Storitev je plačljiva.
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IV. Uporaba knjižničnih prostorov in opreme

28. člen
(uporaba prostorov)

Obiskovalci knjižnice morajo odgovorno ravnati s knjižničnim inventarjem in paziti na osebne 
predmete. Knjižnica ne odgovarja za krajo ali izgubo osebne lastnine.

29. člen
(uporaba računalnika)

Knjižnica omogoča članom in uporabnikom brezplačno uporabo računalnikov. Uporaba osebnega 
računalnika je časovno omejena.

Član ali uporabnik mora knjižničarje opozoriti na strojne in programske okvare na računalniku, 
v nasprotnem primeru je materialno odgovoren za okvare, ki se pojavijo med njegovo uporabo 
računalnika.

Prepovedano je brskanje po spletnih straneh s pornografsko vsebino in po straneh, ki prikazujejo 
nasilje, prav tako je prepovedana uporaba sovražnega govora.

30. člen
(zagotavljanje reda v knjižnici)

Uporabniki in člani so dolžni upoštevati navodila zaposlenih.

Uporabnika ali člana, ki z nekulturnim vedenjem, razgrajanjem, nadlegovanjem ali iz objestnosti 
moti red in mir v knjižničnih prostorih, oziroma moti druge uporabnike ali knjižničarje, lahko knji-
žničar odstrani iz knjižnice. Ob hujših kršitvah knjižničnega reda o tem obvesti varnostno službo 
oziroma policijo.
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V. Posebne določbe

31. člen
(kršitve pravilnika)

Uporabniku ali članu, ki se ne ravna po določilih tega pravilnika in s svojim delovanjem moti po-
slovanje knjižnice, direktor ali pooblaščeni delavec knjižnice izreče ali izvede:

 – pisno ali ustno opozorilo,

 – prepoved uporabe knjižničnih storitev za določen čas,

 – odstranitev iz prostorov knjižnice,

 – izključitev za določen čas.

Sklep o izključenosti član prejme priporočeno s povratnico. Knjižnica mu ne vrne plačane člana-
rine.

32. člen
(zaprtost knjižnice)

Direktor ali pooblaščeni knjižnični delavec lahko v izjemnih okoliščinah zapre knjižnico.  
V času zaprtja posamezne enote obveznosti članov do te enote mirujejo.

33. člen
(zvočni varnostni sistem)

Za zaščito gradiva se v knjižnici uporablja zvočni alarmni varnostni sistem.

34. člen
(videonadzor)

V nekaterih enotah knjižnice se za varovanje obiskovalcev, zaposlenih, prostorov, knjižničnega 
gradiva in opreme uporablja video nadzor. Na izvajanje video nadzora opozarja ustrezna signali-
zacija. Knjižnica s posnetki video nadzora ravna v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov 
in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.

35. člen
(knjižni darovi)

Knjižnica po lastni strokovni presoji razpolaga s podarjenim gradivom in odloča o njegovem uvr-
ščanju v zbirke.

Knjižnica lahko prodaja gradivo, ki je bilo izločeno in odpisano iz zbirk, ter podarjeno gradivo, ki 
ni bilo uvrščeno v zbirke. Prodaja lahko tudi gradivo, ki ga je prejela v okviru posebnih projektov, 
če ni bilo v celoti uporabljeno za projekte in če se o tem dogovori z nosilci projektov.
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36. člen
(prijatelji knjižnice)

Uporabniki, člani in simpatizerji knjižnice lahko s prostovoljnim prispevkom za namenske aktiv-
nosti postanejo prijatelji knjižnice. Z namenskimi prispevki knjižnica izboljšuje kakovost storitev.

37. člen
(pristojno sodišče)

Morebitne spore, ki jih knjižnici in njenim uporabnikom ne uspe rešiti sporazumno, rešuje pri-
stojno sodišče v Mariboru.
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VI. Prehodne in končne določbe

38. člen
(seznanitev s pravilnikom)

Uporabniki morajo biti ob vpisu v knjižnico opozorjeni na določila tega pravilnika. Pravilnik je stal-
no na vpogled v vseh enotah in objavljen na spletni strani knjižnice.

Izvleček iz pravilnika mora biti v enotah knjižnice dostopen pred začetkom veljavnosti pravilnika.

39. 39. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati Pravilnik o splošnih pogojih poslova-
nja Mariborske knjižnice z dne 23. 11. 2008.

40. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi na spletni strani knjižnice.

V Mariboru, dne 17. 8. 2013

Direktorica:

Dragica Turjak
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