
Spremembe Pravilnika o splošnih pogojih Poslovanja Knjižnice Laško 

(ki ga je sprejel Svet Knjižnice Laško 23. 5. 2007) 

 

 

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Laško se spremeni v naslednjih členih: 

(v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A), UL 

RS št. 92/2015) 

 

 

1) 14. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:  

Trajanje članstva je 5 let. 

 

2) 18. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:  

Osebni podatki o članih se vodijo še največ eno leto od poteka članstva v knjižnici. Potem se 

izbrišejo oziroma anonimizirajo. Če ima član v tem času še neporavnane obveznosti do 

knjižnice, se njegovi osebni podatki izbrišejo oziroma anonimizirajo, ko so obveznosti 

poravnane. 

                  

3) 21. člen:  

Knjižnica omogoča svojim uporabnikom uporabo interneta. V knjižnicah v Laškem, Radečah 

in Rimskih Toplicah lahko iščejo po elektronskem katalogu naše knjižnice ali vzajemnem 

katalogu COBIB in drugih bazah podatkov ter internetu in uporabljajo office. 

 

se spremeni tako, da se glasi: 

Knjižnica omogoča svojim uporabnikom iskanje po elektronskem katalogu naše knjižnice ali 

vzajemnem katalogu COBIB in drugih bazah podatkov ter internetu in uporabo programov 

Office. 

 

4) 35. člen, 1. odstavek: 

Za člane je brezplačen izposojevalni rok za knjižno gradivo 3 tedne za leposlovno in 4 tedne 

za strokovno gradivo; za serijske publikacije, razen zadnjih številk revij, 7 dni; za slikovne 

posnetke 2 dni;  zvočne posnetke 5 dni; CD- rome 5 dni in 14 dni za igrače. 

 

se spremeni tako, da se glasi: 

 

Za člane je brezplačen izposojevalni rok za knjižno gradivo 3 tedne za leposlovno in 4 tedne 

za strokovno gradivo; za serijske publikacije, razen zadnjih številk revij, 7 dni; za slikovne 

posnetke 7 dni; zvočne posnetke 14 dni; CD- rome 14 dni in 14 dni za igrače. 

 

 

V skladu s 43. členom Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Laško smo sami 

spremenili 2. Člen v delu, ki se nanaša na odpiralni čas izposojevališča v Zidanem Mostu.  

 

 

 

Spremembe je sprejel Svet Knjižnice Laško dne ___________.        

 

 

         Predsednica Sveta Knjižnice Laško 

               Gabrijela Pirš 


