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Zadeva: Odgovor svetnici Nataši Robežnik v zvezi z izposojo knjig in uporabo 

računalnikov v Mestni knjižnici Kranj 
 

Po  16. seji Sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala dne 20.6.2012 je v elektronskem 

sporočilu dne 4.6.2012 svetnica Nataša Robežnik postavila vprašanja v zvezi z dejavnostjo 

knjižnice, in sicer: 

1. V Mestni knjižnici Kranj sta v pritličju 2 računalnika, ki imata dostop do interneta. S strani 

uporabnikov gre pritožba v smeri, da so na teh dveh računalnikih vedno isti uporabniki, ki 

brskajo po spletu ali igrajo igrice. Kako je poskrbljeno z nadzorom nad uporabo teh dveh 

računalnikov? So dostopni vsem ali proti plačilu ter kakšne so omejitve glede uporabe? 

Uporabo verjetno nadzirajo knjižničarji, zato jo je zanimalo, kako izvajajo nadzor. 

2. Kakšna pooblastila ima varnostnik? V primeru, da se določeni obiskovalci neprimerno 

vedejo, varnostnik ne ukrepa in jih ne opozori k vedenju, ki je primerno za prostore, kot so 

knjižnice. 

3. Na eni od preteklih sej je postavila vprašanje glede zlorabe članarine za mlade uporabnike do 

18. leta. Odrasli si namreč na člansko izkaznico mladoletnih oseb izposojajo gradivo, ki 

velikokrat tudi ni primerno za otroke. S strani Mestne knjižnice Kranj so pojasnili, da nadzor 

nad izposojo knjižničnega gradiva vrši varnostnik. Na podlagi tega odgovora je opazovala delo 

varnostnika, ki ne vrši nadzora nad izposojo gradiva. Prav tako je povprašala zaposleno v 

Mestni knjižnici Kranj, kdo vrši nadzor in kako nadzirajo, da pri izposoji ne pride do zlorabe 

članske izkaznice mladoletnih oseb. Odgovor je bil, da ne morejo nadzirati. To bodo lahko 

izvedli šele, ko bodo uvedli nove kartice. Odgovor Mestne knjižnice Kranj je bil na podlagi 

zgoraj opisanega zavajajoč in neresničen. Zato prosi za pojasnilo, kako in kdo izvaja nadzor nad 

izposojo gradiva. Članarina za mladoletne osebe je brezplačna, kar teoretično pomeni, da si 

starši otrok lahko izposojajo knjige brezplačno vse do otrokovega 18. leta. Prav je, da se 

izposoja v Mestni knjižnici Kranj uredi in je enakopravna za vse. Ali je brezplačna izposoja za 

vse Kranjčanke in Kranjčane ali pa naj se držijo pravil, ki so jih postavili. Zagotovo pa mora 

knjižnica slediti cilju, da vsako privabi več obiskovalcev in poveča članstvo, seveda z 

inovativnimi in ustvarjalnimi storitvami, ki so blizu današnjim uporabnikom. 

Svetnica Nataša Robežnik sicer meni, da knjižnica deluje dobro. Ker je bila večkrat opozorjena 

na  zgoraj opisano problematiko, zato poziva k rešitvi te problematike. 



 

  

V odgovoru v Mestni knjižnici Kranj navajajo sledeče: 

 

1. V pritličju Mestne knjižnice Kranj so uporabnikom na voljo štirje stari računalniki za 

brskanje po internetu. Zaradi težav, ki jih svetnica omenja, so v knjižnici v začetku 

junija letos uvedli omejitve pri uporabi računalnikov. Uporabnik pri informacijskem 

pultu dobi kodo za prijavo na računalnik. Veljavnost kode, ki omogoča dostop do 

uporabe računalnika, traja eno uro. Uporaba računalnika je brezplačna. 

2. Zaposleni knjižnice so dobili navodilo, da v primeru, ko uporabniki ne spoštujejo 

določil hišnega reda in ne upoštevajo opozorila zaposlenih, pokličejo varnostnika. 

Varnostnik deluje v skladu z načrtom varovanja in navodili, preverja spoštovanje 

hišnega reda in opozarja uporabnike, ki se ne vedejo v skladu s hišnim redom. 

Opozorila uporabnikom so učinkovita, do sedaj nismo zabeležili primera, da bi 

uporabniki nadaljevali z neprimernim vedenjem kljub opozorilu varnostnika. Ta ima 

tudi pooblastilo, da fizično prepreči nasilno vedenje do drugih uporabnikov ali 

zaposlenih ter poškodovanje ali uničenje opreme knjižnice.  

3. Z varnostno službo so v knjižnici  oblikovali navodila o ravnanju v primeru preverjanja 

uporabnikov. Opazili so, da varnostna služba ne preverja uporabnikov dovolj pogosto, 

zato so zahtevali, da najmanj dvajsetkrat dnevno preveri, ali uporabniki ob izposoji ne 

kršijo Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja in si ne izposojajo gradivo na izkaznico 

drugega. 

Uvedba novih članskih izkaznic ni povezana z možnostjo nadzora uporabnikov. 

 

 

Pripravila: 

Petra Polak, višja svetovalka  

 

 

 

 

Nada Bogataj Kržan      Mohor Bogataj 

načelnica Urada za družbene dejavnosti     župan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


