
 

POSLOVNIK 

1. Knjižnično gradivo si lahko izposojajo člani 

Cankarjeve knjižnice na Vrhniki in v enoti 

Borovnica. Enako velja za člane enote 

Krajevne knjižnice dr. Marje Boršnik 

Borovnica (v nadaljevanju enota Borovnica). 

 

2. Član knjižnice postanete, ko se vpišete in se 

izkažete z osebnim dokumentom s sliko, ter  

s podpisom zagotovite, da se boste ravnali po 

poslovniku. 

 

3. Ob vpisu predšolskih in osnovnošolskih otrok, 

starši jamčijo zanje s svojim podpisom. 

 

4. Izposoja si lahko vsak le zase s predloženo 

člansko izkaznico. Stroški vpisnine in 

nadomestilo za izgubljeno izkaznico so 

določeni v ceniku. 

 

5. Letna članarina znaša 15,00 €. Polovično 

članarino plačajo polnoletni dijaki, študentje, 

upokojenci in invalidi, ki se izkažejo s 

predpisano izkaznico. Plačevanja članarine so 

oproščeni: mladina do 18.leta, prejemniki 

DSP, brezposelne osebe, člani KVŠ, DUV in 

ZBDS, ki dokažejo svoj status z ustreznim 

uradnim dokumentom. 

 

6. Nečlani knjižnice si lahko proti plačilu 

izposodijo eno enoto knjižničnega gradiva. 

 

7. Izposojevalni rok za knjižno gradivo, avdio 

kasete, računalniške zgoščenke in igrače je  

21 dni, za zgoščenke in DVD pa 7 dni. 

 

 

 

8. Knjižnično gradivo na željo bralca, izraženo 

osebno, po elektronski pošti ali po telefonu, 

podaljšamo še za eno dobo, razen tistega, ki je 

rezervirano. Člani, ki si pridobijo geslo, si 

sami podaljšujejo gradivo  preko interneta po 

pravilih poslovnika. 

 

9. Gradivo se lahko rezervira osebno, po 

telefonu ali po internetu. Naročeno gradivo 

lahko prevzamete naslednji delovni dan.   

Rezervirano/naročeno gradivo čaka naročnika 

tri delovne dni.  

Neprevzeto rezervirano ali naročeno gradivo 

se zaračuna po ceniku. 

 

10. Gradiva iz priročne knjižnice in domoznanske 

zbirke ter zadnje številke časnikov in 

časopisov ne izposojamo na dom.  

 

11. Gradivo tudi fotokopiramo ali skeniramo in 

sicer samo naše in po pravilih Zakona o 

avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 

21/95). 

 

12. Za prepozno vrnjeno knjižnično gradivo je 

treba plačati zamudnino.  

Knjižnica zamudnike opominja na vrnitev 

izposojenega gradiva s pošiljanjem opominov 

oziroma s posredovanjem zahtevka za vrnitev 

knjig in plačilo dolga na podjetje za izterjavo.  

 

Član je dolžan v vseh primerih plačati zamudnino 

in povrniti vse stroške, ki jih je povzročil 

knjižnici.  

Izterjava gradiva se obračuna po veljavnem ceniku 

podjetja za izterjave. 

 

 

13. Poškodovano ali izgubljeno gradivo je treba 

nadomestiti z novim ali plačati dvakratno 

tržno ceno; za gradivo, ki ga ni mogoče 

nadomestiti z novim, pa najmanj trikratno 

tržno ceno. Prav tako se zaračuna 

poškodovana ali uničena RFID nalepka. 

 

14. Knjižnica nudi medknjižnično izposojo, višina 

stroškov pošiljanja gradiva je določena v 

ceniku knjižnice. Izposoja študijskega gradiva 

iz območnih knjižnic je brezplačna. 

 

15. Uporaba interneta je časovno omejena na 30 

minut in je brezplačna. 

 

16.  Možno je tiskanje in prenos podatkov na 

prenosne pomnilniške naprave (USB ključ).  

 

17. Za predšolske otroke je urica pravljic: 

Vrhnika: ob sredah ob 17.00 uri. 

Borovnica: ob ponedeljkih ob 17.00 uri. 

Podlipa: ob ponedeljkih ob 17.30 uri. 

 

 

 

 

Tržaška cesta 32,1360 Vrhnika 
TEL: 01 755 31 14 

http://www.ckv.si; E-Mail: knjiznica@ckv.si 
 

enota: 

Krajevna knjižnica dr. M. Boršnik Borovnica 
Paplerjeva 23,  1353 Borovnica, 

TEL/FAX:  01  754 61 45 
E-Mail: knjiznica.borovnica@guest.arnes.si 
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OBRATOVALNI ČAS 

 

Vrhnika: 

 
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA 

(  755 31 14): 

 
D e l o v n i   č a s: 

ponedeljek - petek:   9.00 – 19.00 
sobota:   7.30 – 12.30 

 
 
P o l e t n i   d e l o v n i   č a s  (26.06. - 31.08.): 

ponedeljek, sreda, četrtek: 13.00 – 19.00 
torek in petek:                       7.30 – 14.00 

 
 
P r e d p r a z n i č n a   d n e v a  24. in 31.12.:  

8.00 – 12.00 
 
 

Zaprto: zaradi strokovne ekskurzije (23. maj) 
 

 

Enota v Borovnici: 

 
KRAJEVNA KNJIŽNICA DR. M. BORŠNIK 
BOROVNICA  

(  754 61 45): 

 
D e l o v n i   č a s: 

ponedeljek, četrtek:  14.00 – 19.00 
torek, sreda in petek:    8.15 – 13.00 

 

CENIK 
ČLANARINA: 15,00 € 
Dijaki, študentje, upokojenci, invalidi / z izkaznico           7,50 € 
Člani DUV z dokazilom  2,50 € 
Za otroke in mladino do 18 leta brezplačno 
Za brezposelne / s potrdilom                                   brezplačno 
Za prejemnike DSP / s potrdilom  brezplačno 
Člani ZBDS in KVŠ / z dokazilom  brezplačno 
  

ENKRATNA IZPOSOJA /za nečlane po enoti/ 6,50 € 
MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA /po enoti/ 7,00 € 
UPORABA INTERNETA /omejena na 30 min/ brezplačna 
 

TISKANJE / KOPIRANJE:  
črno bela A4: 0,10 €  
črno bela A3 in črno bela A4 obojestransko: 0,20 € 
barvna A4 1,00 € 
barvna A3 1,50 € 
SKENIRANJE: 1,00 € 
                                                                  + 0,10 € na stran A4 
ZAMUDNINA: 
 knjižno gradivo – po enoti/dan 0,20 € 
 neknjižno gradivo – po enoti/dan 1,00 € 
Opomini: 1. opomin 0,40 € 
 2. opomin 0,80 € 
 3. opomin 1,80 € 
Izterjava gradiva: po veljavnem ceniku podjetja za izterjave 
NEPREVZETO GRADIVO: 1,00 € 
NADOMESTNA IZKAZNICA: 5,00 € 
POŠKODOVANA ALI UNIČENA RFID NALEPKA: 5,00 € 
ODŠKODNINA ZA GRADIVO: 2 x oziroma 3 x tržna cena 
 

KREIRANJE BIBLIOGRAFSKEGA ZAPISA/na zapis/10,00€ 
NAJEM PROSTOROV: 
Grabeljškova dvorana 15,00 € / uro 
Računalniška učilnica 15,00 € / uro  
Celodnevni najem dvorane 70,00 € 
Malavašičev kotiček 10,00 € / uro 

Javni zavodi, neprofitne organizacije in društva imajo pri 
najemu prostorov 50% popust. 
 

PRODAJA PUBLIKACIJ: 

Knjiga: »O človeku, ki je iskal srečo« 15,00 € 
Knjiga: »Pogledi dveh stoletij« 12,00 € 
 
 

Velja od 4. 10. 2018 
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