
 

POTUJOČA KNJIŽNICA 

Osnovne informacije 

CENIK 

 

Članarina: brezplačno 

 

Članska izkaznica:  

 ob vpisu: brezplačno 

 izgubljena ali poškodovana: 5,00 € 

 

Zamudnina: 0,50 € 

 

Opomini: 

 1. opomin: 3,00 € 

 2. opomin: 6,00 € 

 3. opomin: 9,00 € 

 

Odškodnina: 

 popravilo poškodovanega gradiva: 7,00 € 

 nadomestilo za izgubljeno ali uničeno 

gradivo: zaračunavamo tržno vrednost 

gradiva, ki jo določi pooblaščeni 

delavec knjižnice, in stroške obdelave. 

 stroški obdelave nadomestnega gradiva:  

      5,00 € 

 

Popoln cenik je dostopen na spletni strani 

knjižnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA 

POTUJOČA KNJIŽNICA 

Trg Edvarda Kardelja 4 

5000 Nova Gorica 

Spletna stran: www.ng.sik.si 

E-pošta: goriski.bibliobus@ng.sik.si 

 

Telefon: 05 33 09 120 

             05 33 09 121 

GSM:  031 632 752 

 

 

 



 

ČLANSTVO 

Član potujoče knjižnice lahko postane vsak, ki ob 

predložitvi osebnega dokumenta podpiše pristop-

no izjavo. Za mladoletne osebe izjavo podpišejo 

starši oz. skrbniki. Posebnost potujoče knjižnice 

je brezplačno članstvo.  

 

IZKAZNICA 

Ob vpisu vsak član prejme člansko izkaznico, ki je 

neprenosljiva in velja v vseh enotah knjižnice. 

Izkaznico se predloži ob izposoji in preostalih 

storitvah, ki jih knjižnica nudi. Izgubo izkaznice, 

spremembo bivališča ali drugih osebnih podatkov 

je treba sporočiti knjižnici. Izgubljeno ali poško-

dovano izkaznico se nadomesti z novo, ki je pla-

čljiva po veljavnem ceniku.  

 

IZPOSOJA 

Člani izbirajo med gradivom, ki je na bibliobusu, 

prek sistema Cobiss pa lahko preverjajo tudi raz-

položljivost gradiva, ki je prosto v skladišču. Izpo-

sodijo si lahko največ 25 enot gradiva, od tega do 

10 enot neknjižnega. Gradivo se lahko izposodi in 

vrne na kateremkoli izposojevališču. Član ob obi-

sku prejme izpis izposojenega gradiva, ki ga je 

dolžan pregledati. Ko gre za poravnavo denarnih 

terjatev, velja izpis tudi kot račun. Obenem je 

izposoja za člane mogoča tudi v preostalih enotah 

knjižnice, a je članstvo plačljivo. Gradivo pa se 

vrača v tisti enoti, kjer je bilo izposojeno.  

 

IZPOSOJEVALNI ROK 

Izposojevalni rok znaša 28 dni oz. obdobje do nasled-

njega obiska. Pred potekom roka izposoje se gradivo 

lahko podaljša še za en izposojevalni rok osebno na 

bibliobusu, po telefonu ali elektronski pošti. Rezervira-

nega in neknjižnega gradiva ni mogoče podaljšati.  

 

ZAMUDNINA 

Če član gradiva ne vrne pravočasno oziroma ga ne 

podaljša, se mu zaračuna zamudnina. Po poteku dveh 

izposojevalnih rokov se pošlje opomin. Stroške zamu-

dnine in opomina član poravna po veljavnem ceniku. 

Izposoja je onemogočena po poslanem 3. opominu, če 

član več kot 2 meseca ni poravnal terjatev ali če vsota 

neporavnanih terjatev znaša več kot 25 EUR. 

 

IZGUBLJENO IN POŠKODOVANO GRADIVO 

Če član izgubi ali poškoduje izposojeno gradivo, mora 

kupiti novo oz. se s knjižničarjem dogovoriti za ustre-

zen nadomestni naslov, če ta ni več v prodaji. Sicer 

mora zanj poravnati denarno nadomestilo in stroške 

obdelave.  

 

REZERVACIJE IN NAROČILA 

Član izposojeno gradivo rezervira; gradivo, ki je prosto 

v skladišču (ali na bibliobusu), pa lahko naroči (tudi 

predhodno po telefonu ali elektronski pošti). Gradivo 

dobi ob naslednjem obisku bibliobusa. Obe storitvi sta 

brezplačni. Gradivo člana čaka največ 3 mesece.  

 

KONTAKT 

Telefon: 05 33 09 120 

             05 33 09 121 

GSM:  031 632 752 

E-pošta: goriski.bibliobus@ng.sik.si 

 

 

URNIK 

Bibliobus vozi po letnem razporedu, ki ga v obliki 

letaka dobite na bibliobusu ali v drugih oddelkih 

knjižnice, lahko pa si ga ogledate na spletni strani 

Goriške knjižnice (www.ng.sik.si) oz. na Googlovih 

zemljevidih (Potujoče knjižnice Slovenije). 


