
 

 

KMJ-P-09-01 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova 28, 8000 Novo mesto, kot osrednja območna 

knjižnica in 

Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Kidričeva 2, 8210 Trebnje 

Knjižnica Sevnica, Prešernova 1, 8290 Sevnica 

Knjižnica Brežice, Trg izgnancev 12b, 8250 Brežice 

Valvasorjeva knjižnica Krško, CKŽ 28, 8270 Krško 

Knjižnica Črnomelj, Ul. Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj 

Knjižnica Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 23, 8330 Metlika 

Knjižnica Kočevje, Trg zbora odposlancev 26, 1330 Kočevje 

Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica, kot osrednje knjižnice območja 

 

sklenejo na podlagi vsakoletnega Neposrednega poziva k predložitvi finančnega načrta in programa 

za izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice Ministrstva za kulturo,  na podlagi (4. člena) 

vsakoletne Pogodbe o financiranju in izvedbi programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice  in 

na podlagi Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah 

 

PRAVILNIK 

o načinu izvajanja zagotavljanja za uporabnike brezplačne  

medknjižnične izposoje med knjižnicami dolenjskega območja 

 

1. člen 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij je prva od 

posebnih nalog osrednje območne knjižnice. Sestavni del te naloge predstavlja tudi medknjižnična 

izposoja  z namenom, da se prebivalcem na širšem območju omogoči čim bolj enakopraven dostop do 

gradiv in informacij.  

2. člen 
Ministrstvo za kulturo po Pogodbi o financiranju in izvedbi programa posebnih nalog osrednje 

območne knjižnice sofinancira medknjižnično izposojo med knjižnicami območja, še zlasti tisto, ki 

omogoča brezplačno medknjižnično izposojo za končnega uporabnika.  

 

3. člen 
Knjižnice se zato sporazumejo, da bodo med sabo zagotavljale medknjižnično izposojo, ki bo za 

končnega uporabnika brezplačna. »Medknjižnična izposoja med sabo« pomeni medknjižnično 

izposojo med osrednjo območno in osrednjimi knjižnicami ter med osrednjimi knjižnicami med sabo. 

 

 

4. člen 



 

 
 

 
 

 
 

Knjižnice bodo zagotavljale medknjižnično izposojo, ki bo za končnega uporabnika brezplačna, pod 

naslednjimi pogoji:   

1. Končni uporabnik mora biti član knjižnice, v kateri zahteva medknjižnično izposojo.   

2. Brezplačna medknjižnična izposoja je mogoča za strokovno knjižnično gradivo in za gradivo, 
ki se uporablja v študijske namene. Za knjižnično gradivo veljajo iste omejitve medknjižnične 
izposoje, kot v posameznih knjižnicah veljajo sicer (npr. glede izposoje iz knjižnic v istem 
kraju; glede gradiva, ki ga knjižnica sicer ima v svojem fondu, pa je izposojeno; glede 
dokumentov iz elektronskih podatkovnih zbirk, kjer je medknjižnična izposoja prepovedana s 
pogodbo; ipd.). 
 

5. člen 
Če končni uporabnik izposojenega gradiva iz medknjižnične izposoje ne vrne v predpisanem roku je 

dolžan poravnati nastalo zamudnino in stroške obveščanja o poteku roka izposoje po ceniku knjižnice, 

ki mu je gradivo izposodila. 

 

6. člen 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto kot osrednja območna knjižnica bo za osrednje knjižnice na 

območju poravnala stroške poštnine, ki nastanejo z brezplačno medknjižnično izposojo. Knjižnica 

Mirana Jarca Novo mesto bo za poravnavo  stroškov poštnine sklenila pogodbo s Pošto Slovenije, na 

osnovi poštne storitve »poslovni paket«, osrednje knjižnice na območju pa obvestila kako storitev 

poteka. Stroški bodo poravnani iz sredstev, ki jih na osnovi Pogodbe o financiranju in izvedbi 

programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice v ta namen nakaže Ministrstvo za kulturo.  

 

7. člen 
Za potrebe statistike, vodenja stroškov medknjižnične izposoje in poročanja Ministrstvu za kulturo, 

osrednje knjižnice na območju 4 krat letno (konec vsakega trimesečja) Knjižnici Mirana Jarca Novo 

mesto posredujejo izpis realiziranih medknjižničnih izposoj osrednjim knjižnicam na območju. 

 

8. člen 
V primeru, da za določeno leto Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto z Ministrstvom za kulturo ne 

podpiše Pogodbe o financiranju in izvedbi programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice,  oz. 

da po tej pogodbi sredstva za pokrivanje stroškov medknjižnične izposoje niso zagotovljena, pravilnik 

za to leto ne velja. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto o tem takoj obvesti osrednje knjižnice na 

območju.    

9. člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo  15. 3. 2014.     



 

 
 

 
 

 
 

 

 

Novo mesto, 1. 3. 2014 


